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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ANDRÉ LIMA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão metroviário, 
estado civil solteiro, nascido em Caculé - BA, no dia 02/03/1993, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Amadeu de Brito Batista e de Maria de Souza Lima 
Batista. A pretendente: PRISCILA DA SILVA ANACLETO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Israel Vicente Anacleto e de Maria 
Vicentina da Silva.

O pretendente: PAULO CESAR CONSTANTINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victor Constantino e de Maria 
Aparecida de Souza Constantino. A pretendente: ROBERTA VANNIL VIEIRA, de na-
cionalidade brasileira, profi ssão supervisora fi nanceira, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 02/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jadison Pinto Vieira e de Marina Vannil Vieira.

O pretendente: AUGUSTO GABRIEL MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
consultor comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adriano Guedes Moreira e de Va-
nessa Gabriel Moreira. A pretendente: CAROLINA BERGAMINI VERNA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista comercial, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 19/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Julio Verna 
Neto e de Maria Amelia Bergamini Verna.

O pretendente: FÁBIO HIDEKI KINOSHITA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
geógrafo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/01/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Masayuki Kinoshita e de Celina Mitie Ue-
mura Kinoshita. A pretendente: LARISSA SAYURI TSUDA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão geógrafa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/12/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Akira Tsuda e de Marina Yoshie 
Nishimura Tsuda.

O pretendente: ANTONIO MARCOS CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
agente de trânsito, estado civil solteiro, nascido em São Roque - SP, no dia 16/04/1975, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Oliveira Camargo e de 
Adalia Ferreira Camargo. A pretendente: LETÍCIA LESSA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão militar, estado civil solteira, nascida em Diamantina - MG, no dia 
13/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdomiro Santana 
de Souza e de Raimunda Lessa de Souza.

O pretendente: GETHER BERTACCHI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico da segurança do trabalho, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 03/08/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Cabral da 
Silva e de Rosa Maria Bertacchi da Silva. A pretendente: LILIAN DE MELLO OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão secretária, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 11/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Valter de Oliveira e de Rosely de Mello.

O pretendente: CÉSAR CHICARELLI FURINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Bastasin Furini 
e de Miriam Chicarelli Furini. A pretendente: RENATA RODRIGUES DESIDERIO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão atuária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 21/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo 
Desiderio e de Rosecler Rodrigues Desiderio.

O pretendente: LUIZ EDUARDO ASAO, de nacionalidade brasileira, profi ssão arquiteto, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1980, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Alberto Asao e de Vilma Yoshie Shimabukuro 
Asao. A pretendente: SUEMY INOI, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Helio Sunao Inoi e de Neusa Mary Inoi.

O pretendente: DICKSON UYI, de nacionalidade nigeriana, profi ssão vendedor, estado civil 
solteiro, nascido na Nigeria, no dia 06/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de James Uyi e de Margret Uyi. A pretendente: KÉZIA SILVA DE ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Cuibá - MT, 
no dia 10/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edgard Lopes 
de Almeida e de Maria Rosa Dias da Silva.

O pretendente: IVAN FERNANDES BARROSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil divorciado, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 07/06/1958, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Almir Herculano Barroso e de Maria 
Fernandes Barroso. A pretendente: MARY CRISTINA DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão arquiteta, estado civil divorciada, nascida em São Manuel - SP, no dia 
03/12/1953, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Araujo 
e de Aparecida Serralheiro de Araujo.

O pretendente: CESAR TADEU ALBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Maria Fausto dos Santos e de 
Irenice Alberto dos Santos. A pretendente: LILIAN TILELLI FERRETE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/02/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Luiz Ferrete e 
de Marisa Tilelli Ferrete.

O pretendente: ALMIR JULIÃO SOUZA MOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil divorciado, nascido em Nazaré - BA, no dia 09/01/1959, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Santos Mota e de Maria Paula Souza 
Mota. A pretendente: MARIA EDINEUZA DE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil viúva, nascida em Jaguaripe - BA, no dia 16/05/1964, 
residente e domiciliada em Barreiras de Jacuruna - BA, fi lha de Thomaz Alves de Lima 
e de Waldomira Ramos de Lima.

O pretendente: ANTONIO JOAQUIM FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em Souto Soares - BA, no dia 27/08/1952, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Joaquim Fernandes e de Cardozina 
Francisca Fernandes. A pretendente: VILMA FERNANDES DE SOUZA SIMÕES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 11/01/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Messias 
de Souza e de Maria Fernandes de Castro.

O pretendente: STANLEY EMEKA MADU, de nacionalidade nigeriana, profi ssão ajudante 
geral, estado civil solteiro, nascido em Ehimembano - Nigeria, no dia 01/09/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nickolas Madu e de Florence Madu. 
A pretendente: KATIA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão porteira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/03/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonzaga dos Santos e de 
Clotildes Miranda dos Santos.

O pretendente: LUCAS MARZULLO MENDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ortodontista, estado civil solteiro, nascido em Tiete - SP, no dia 26/07/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wolnei Mendes e de Maria Solange Marzullo 
Mendes. A pretendente: CINTIA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão ortodontista, estado civil solteira, nascida em Ribeirão Preto - SP, no 
dia 08/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivando Junqueira 
Júnior e de Marisa Helena Zingaretti Junqueira.

O pretendente: LUIS FELIPE ASSIS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil divorciado, nascido em Anápolis - GO, no dia 23/08/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Francisco do Nascimento e de 
Élida Suely Assis do Nascimento. A pretendente: MARISSOL BONGESTOB GARCIA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão micro empresária, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 27/11/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Francisco Peres Garcia e de Janete Maria Bongestob Garcia.

O pretendente: ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão micro 
empreendedor, estado civil solteiro, nascido em Lajedo - PE, no dia 21/08/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joel Cicero dos Santos e de Luiza Etelvina 
dos Santos. A pretendente: EDÍ DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
cozinheira, estado civil solteira, nascida em Nanuque - MG, no dia 20/04/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Simplicio da Conceição e de Maria 
Diolina Lima da Conceição.

O pretendente: JEAN MARCOS SIMÕES, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
fi nanceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ronaldo Ferreira Simões de de Rute Maria 
Marcos Simões. A pretendente: NATALIA DOS SANTOS ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão relações públicas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 30/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Domicio Nunes 
de Araujo e de Joselita Pereira dos Santos Araujo.

O pretendente: JOSÉ ALCIDES DE ABREU, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
carregado de montagem, estado civil solteiro, nascido em Viçosa - AL, no dia 12/04/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Alcides da Silva. A pretendente: 
MARIA DAS GRAÇAS BERNARDES ANICETO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manicure, estado civil viúva nascida em São Paulo - SP, no dia 26/01/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Bernardes Aniceto e de 
Margarida Miguel da Cruz Aniceto.

O pretendente: SERGIO HENRIQUE BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em Franco da Rocha - SP, no dia 31/10/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonia Benedita Barbosa. A 
pretendente: VALENTINA TADEU DE PAULA GONÇALVES, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão cozinheira escolar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/08/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Lourenço de 
Paula e de Margarida Tadeu de Paula.

O pretendente: RENATO PAULO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Paulo da Silva e de Raquel Elias da Silva. A pretendente: 
ANDRESSA DE CASTILHO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado 
civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 29/03/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Laudelino dos Santos e de Sandra Pinto Castilho Santos.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO SOARES DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/06/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João de Campos e de Benvinda 
Soares de Campos. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida 
em Barro Preto - BA, no dia 24/05/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Manoel Alves dos Santos e de Nizeth dos Santos.

O pretendente: EMEKA JOSEPH MORKA, de nacionalidade nigeriano, profi ssão professor, 
estado civil solteiro, nascido na Nigeria, no dia 15/03/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Goddy Joseph Morka e de Kate Morka. A pretendente: AMANDA 
APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
estado civil solteira, nascida em Timbaúba - PE, no dia 12/10/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Josemar Quirino da Silva e de Adenilde Brito e Silva.

O pretendente: THALLES LEONDRO SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão marinheiro, estado civil solteiro, nascido em Maragogi - AL, no dia 03/06/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Leonardo Manoel dos Santos e de 
Terezinha de Souza. A pretendente: INGRID KEITH PENNA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 10/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Rodrigues 
dos Santos Filho e de Vera Lucia Penna dos Santos.

O pretendente: OSARO UYI, de nacionalidade nigeriana, profi ssão atendente, estado 
civil solteiro, nascido na Nigeria, no dia 12/02/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Charles Uyi e de Esther Idele. A pretendente: BRUNA MIKAELA 
SALES, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 18/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Maria Geralda de Sales.

O pretendente: REGINALDO ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão segurança, estado civil divorciado, nascido em Ilhéus - BA, no dia 19/02/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Rodrigues da Silva e de 
Maria Conceição Almeida da Silva. A pretendente: JOELMA GOMES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Itabuna - BA, 
no dia 10/08/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gomes 
dos Santos Filho e de Maria Jesus dos Santos.

O pretendente: HÉLIO CÂNDIDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão motoboy, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/03/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo de Jesus e de Matildes Cândida de Jesus. A preten-
dente: ADRIANA VIOLA SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão camareira, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Conceição Santana e de Tania Maria Souza Viola.

O pretendente: FABIANO BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar administrativo, estado civil viúvo, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/08/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Miguel José dos Santos e de 
Lourdes Batista de Jesus dos Santos. A pretendente: JOSIMARA SILVA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em Ibepeba - BA, no dia 03/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Josivaldo Ribeiro dos Santos e de Maridene Maria da Silva.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

O convivente: JOHN SIDNEI LOPES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
marceneiro, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 23/11/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Antonio Madureira de Souza e de Valdeci 
Arcanjo Lopes. A convivente: CÍNTIA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lidia Alves de Souza.

Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da União Estável 
em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CARLOS EDUARDO MOLA, nacionalidade brasileiro, estado civil divor-
ciado, profi ssão bancário, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 28/11/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Mola Neto e de Marley Apparecida Verga 
Mola. O pretendente: FREDERICO BATISTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Goiânia - GO, no dia 19/03/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juarez Francisco de Oliveira e de 
Luzdete Batista Oliveira.

O pretendente: HUMBERTO RODRIGO SANDMANN, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em São Bernado do Campo - SP, no dia 01/06/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Humberto Sandmann e de Vania 
Maria Rodrigues Sandmann. A pretendente: MONNIKE BENEDITA GARCIA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão analista de comércio exterior, nascida 
em Betim - MG, no dia 18/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Lázaro Garcia Filho e de Elisena Abadia Fernandes Garcia.

O pretendente: GABRIEL VILCHES ALVES, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão programador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/09/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Talles Rodrigues Alves e de Jessica Maritza Vilches 
Brante. A pretendente: ANA CAROLINA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis de Lima e de Francisca 
Celestino de Lima.

O pretendente: JOSÉ ASSIS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em Parelhas - RN, no dia 22/01/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Assis de Souza e de Antonia Araujo da Silva. A 
pretendente: SANDRA FERREIRA BASTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão adestradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/05/1977, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Samuel Ferreira Bastos e de Maria Isaias Bastos.

O pretendente: FAGNER ESTEVAM LUZ DE MORAES, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Pedro Estevam de Moraes e de 
Rosana Maria Luz de Moraes. A pretendente: BARBARA BALIK DE LIMA CARVALHO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão secretária administrativa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 27/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Gilmar de Lima Carvalho e de Gulgun Balik de Lima Carvalho. Obs.: Cópia do Edital 
de proclamas enviado ao cartório de residência do pretendente.

O pretendente: DANILO CARPIGIANI DE TEIXEIRA MACEDO, nacionalidade brasileiro, 
estado civil solteiro, profi ssão designer, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ben-Hur Teixeira Macedo e de Berenice 
Carpigiani de Teixeira Macedo. A pretendente: LUCIANA TAVARES SALOMÃO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão radialista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 27/09/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Virgilio Nascimento 
de Tavares Salomão e de Maria Lucia de Tavares Salomão.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO TREVISAN DE ALMEIDA CINTRA ZAGATTI, 
nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão economista, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 10/04/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando 
Augusto de Almeida Cintra Zagatti e de Rosane Trevisan de Almeida Cintra Zagatti. 
A pretendente: MELANIE SIMONE TROST, nacionalidade suiça, estado civil solteira, 
profi ssão economista, nascida em Baden, AG - Suiça, no dia 20/07/1987, residente em 
Washington - Estados Unidos da América e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de René 
Anton Trost e de Hedwig Gabriela Trost.

O pretendente: VICTOR VIOLA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Vitória - ES, no dia 12/05/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Marcus Augusto Viola e de Gilca da Penha Ramos Viola. A pretendente: 
IVIAN CASALI DUARTE, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
de produção, nascida em Vitória - ES, no dia 12/08/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Wantuyl Antonio Duarte Filho e de Rosaly Maria Casali Duarte.

A pretendente: ANA CRISTINA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Pendências - RN, no dia 31/12/1977, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria das Dores de Lima. A pretendente: CELIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/07/1969, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Dorival Silva de Oliveira e de Maria Nazareth de Oliveira.

O pretendente: JOEL FERRONATO, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Getulio Vargas - RS, no dia 19/07/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ferronato e de Antonia Ferronato. A pretendente: ALICE 
SACHI SHIMAMURA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/01/1974, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Yoshitoki Shimamura e de Chiseko Shimamura.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia vinte de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (20/12/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Jair Lavino 
da Silva e de Cleusa Terezinha Martins. A pretendente: KARLA FERRAZ NÉTO, solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (16/01/1989), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de João Carlos Néto e de Maria Amália Ferraz Néto.

O pretendente: DIEGO GIANCOLI CARDOSO PITA, solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no dia quatorze de março de mil 
novecentos e oitenta e seis (14/03/1986), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Pedro Paulo Cardoso Pita e de Denise Giancoli Cardoso Pita. A pretendente: RENATA 
DIAS COIMBRA DOS SANTOS, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
oitenta e sete (23/04/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Sergio 
Chiorboli Coimbra dos Santos e de Suzy Dias Batista Coimbra dos Santos. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: ANDREAS MORGENSTERN KUGLER, divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Curitiba, Estado de Paraná (1º Ofi cio), no dia sete de maio  de 
mil novecentos e oitenta e dois (07/05/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de José Luiz Carlos Kugler e de Carmen Maria Wachelke Morgenstern Kugler. A 
pretendente: ISIS GARCIA DE FARIA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Santana), no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (08/03/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Humberto Coelho 
de Faria Junior e de Roseli Garcia de Faria.

O pretendente: LUCAS REIS ALMEIDA MATTOS, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais  (3º Subdistrito), no dia 
oito de maio de mil novecentos e oitenta e dois  (08/05/1982), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Luiz Carlos Couto Almeida Mattos e de Telma Reis Almeida. 
A pretendente: JÚLIA PELUZZO LAMY DE MIRANDA, solteira, profi ssão arquiteta e 
urbanista, nascida em Chigago, Illinois, Estados Unidos da América (Transcrito no 1º 
Subdistrito de Belo Horizonte/MG), no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (26/10/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alonso 
Lamy de Miranda Filho e de Maria Lanita Peluzzo Lamy de Miranda. 

O pretendente: FELIPE MASSIS HUBE, solteiro, profi ssão consultor, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Perdizes), no dia dezoito de outubro de mil novecentos e 
noventa (18/10/1990), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Alejandro 
Carlos Hube Canales e de Maria Ofélia Jimenez Massis Hube. A pretendente: 
MARIANA MARQUES TORRES, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Liberdade), no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(15/07/1988), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Francisco Saraiva da Silva 
Torres Junior e de Delayne Chantre Marques Torres. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: ROBERTO AUGUSTO BELCHIOR DA SILVA FILHO, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em Niterói, Estado do Rio de Janeiro (1ª Zona), no dia doze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (12/08/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Roberto Augusto Belchior da Silva e de Cláudia Marcia Souza da 
Silva. A pretendente: BÁRBARA SALVONI SARTI, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dezenove de janeiro de 
mil novecentos e noventa (19/01/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Marcos José Sarti e de Eliane Salvoni Sarti. 

O pretendente: IVAM KIMIO OMORI, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (26/12/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Nelson Kozo Omori e de Rosa Mayumi Omori. A pretendente: LARISSA MOTA 
BATISTA, solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Bernardo do Campo, Estado de 
São Paulo (2º Subdistrito), no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/11/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de João Batista Junior e de 
Maria de Lourdes Mota Batista. 

O pretendente: LEONARDO FORSTER, divorciado, profi ssão advogado, nascido em 
Curitiba, Estado do Paraná, no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e 
três (30/09/1973), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Herbert Forster e 
de Rosimere Forster. A pretendente: VERA LUCIA GUEDES TEIXEIRA, divorciada, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital, no dia dezoito de agosto de 
mil novecentos e setenta e dois (18/08/1972), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Horacio Alves Teixeira e de Deolinda Alves Guedes Teixeira. 

O pretendente: GABRIEL SCHIRIAK, solteiro, profi ssão administrador, nascido no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no dia treze de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro (13/04/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Luis 
Felipe Schiriak e de Brenda  Schiriak. A pretendente: STEPHANIA RAICHER, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/01/1985), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha de Simão Raicher e de Eliana Anghinah Raicher.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

O conivente: ARNALDO RIBEIRO, solteiro, profi ssão corretor de imóveis, nascido em 
Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia três de julho de mil novecentos e 
trinta e um (03/07/1931), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José Thomaz 
Ribeiro e de Helena Bataglia Ribeiro. A conivente: ELIANA PALHARES ROCHA, 
divorciada, profi ssão advogada, nascida em Londrina, Estado do Panará, no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e quatro (22/02/1954), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Luiz Nunes Rocha e de Neyde Palhares Rocha. 
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), 
artigo 1525, incisos 1,3, 4 e 5.

O ano de 2016 foi marcado por um fortalecimento dos mo-
vimentos nacionalistas e ultranacionalistas, especialmente na 
Europa e nos Estados Unidos, situação que colocou os líderes 
mundiais em alerta para o que pode estar por vir em 2017. Na 
Europa, a crise migratória aliada àquela econômica deram força 
aos partidos extremos - seja de direita ou de esquerda - e estão 
ameaçando a continuidade do projeto da União Europeia. Já 
nos Estados Unidos, a vitória inesperada do magnata Donald 
Trump impulsionou grupos de supremacia branca e contrários 
a imigrantes.

“Cenários de crise econômica são cenários que estimulam a 
polarização política. A história contemporânea tem mostrado 
isso. Nos dois cenários que levaram à Primeira e à Segunda 
Guerra Mundial, nós tivemos também desajustes econômicos. 
E agora nesta crise, que na verdade é uma crise econômica que 
se prolongou pelo menos desde 2007, 2008, sem dúvida, cria um 
ambiente favorável para o fortalecimento dos extremos no campo 

da política”, afi rma Sidney Ferreira Leite, professor de Relações 
Internacionais da Faculdade de Belas Artes.

Já Rogerio Baptistini, professor de Sociologia e da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, concorda que a crise econômica é a 
principal causa desse avanço, mas aponta para outros cenários. 
“Esse avanço, em um primeiro olhar, ele aparenta ser uma aversão 
à globalização porque as pessoas que têm apoiado as propostas 
nacionalistas, elas apoiam propostas baseadas em fechamento de 
fronteiras, propostas marcadas por proteção aos empregos locais 
e propostas estas que são transmitidas por lideranças populistas 
e demogógicas e até totalitárias”, acrecenta.

Com seu discurso nacionalista e o slogan “Fazer a América 
Grande Novamente”, Trump angariou votos prometendo cons-
truir muro na fronteira com o México, perseguir os imigrantes 
ilegais e adotar medidas protecionistas no comércio. Mas, os 
especialistas acreditam que isso não será levado adiante conforme 
o programa eleitoral afi rmava. “Sem dúvida, a agenda que ele 

propôs durante a sua campanha, difi cilmente ele colocará em 
prática no seu governo. 

Até por conta de serem algumas propostas absolutamente 
distantes da realidade, como por exemplo construir um muro 
separando os Estados Unidos do México, um fechamento comer-
cial do porte que ele propõe, sobretaxar os produtos... isso torna 
aquela agenda absolutamente inexequível”, diz Ferreira Leite.

Para Baptistini, a campanha do Trump vai de encontro com o 
anseio “de muitos cidadãos, que foram prejudicados pela crise 
econômica, mas as promessas são impossíveis porque a globali-
zação é irreversível”. O cenário do ultranacionalismo na Europa 
é mais complicado que o dos Estados Unidos, já que o avanço 
do ultranacionalismo ocorreu em mais de um país e pode se 
consolidar no pleito presidencial da França em 2017. Segundo 
Baptistini, a ideia da União Europeia no que vem vem “depende 
muito da chanceler alemã, Angela Merkel, que é uma âncora 
estável” (ANSA).

2016 - O ano em que o ultranacionalismo se proliferou


