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O pretendente: RAFAEL TARIF FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 16/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Bernardo Ferreira e de Iasimin Ali Tarif Ferreira. 
A pretendente: FERNANDA EMMERICK NEVES, estado civil solteira, profi ssão servidora 
púclica, nascida em Niteroi - RJ, no dia 28/12/1985, residente e domiciliada em Nova Fri-
burgo - RJ, fi lha de Alvaro de Carvalho Neves e de Nônica Ennes Emmerick. Obs.: Cópia 
do edital recebida do Ofi cial de Registro Civil do 1º Distrito de Nova Friburgo - RJ.

O pretendente: TIAGO TAVARES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em Alfenas - MG, no dia 28/08/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcos Antônio Fernandes e de Marcia Tavares da Silva Fernandes. 
A pretendente: GIOVANNA DI NATALE, estado civil solteira, profi ssão radialista, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 21/02/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dener Di Natale e de Leila Marina Urbas Di Natale.

O pretendente: HENRIQUE TAKEMOTO, estado civil solteiro, profi ssão músico, nascido 
em Adamantina - SP, no dia 29/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Namoru Takemoto e de Masako Horibe Takemoto. A pretendente: ANA 
CAROLINE MAROLO DE OLIVEIRA , estado civil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/06/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fioravante Marolo de Oliveira e de Ana Celia 
Santos Marolo de Oliveira.

O pretendente: ALEX CLAUDIO MAIA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido 
nesta Capital, taquera - SP, no dia 18/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Aldo Maia Filho e de Cleuza Moreira Maia. A pretendente: GI-
SELLE NUNES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida nesta Capital, 
Saúde, - SP, no dia 17/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Djair Marcos Pereira e de Sueli Regina Nunes Pereira.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA PRÉCARO, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 14/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Précaro e de Ivana Pereira Précaro. A 
pretendente: CARLA RODRIGUES GALLO, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em Joinville - SC (Registrada na Casa Verde, São Paulo - SP), no dia 06/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Silva 
Gallo e de Vera Rodrigues Gallo

O pretendente: VINÍCIUS GUIMARÃES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de logística, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 25/10/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Santos Santana 
e de Ana Maria Assunção Santana . A pretendente: CAMILA DE SOUSA DIAS , estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 21/02/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto Cristo Dias 
e de Antonia Rosanira de Sousa Dias.

O pretendente: TALES LUIS SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista , nascido 
em Itatiba - SP, no dia 05/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Valdemir Rodrigues Siqueira e de Irani Theodoro Siqueira. A pretendente: 
EDINÓLIA SILVA DE JESUS , estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Dário 
Meira - BA, no dia 31/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Everaldo Francisco de Jesus e de Anália Pereira da Silva.

O pretendente: RODRIGO BALDI, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido Neste subdistrito - SP, no dia 03/09/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Mauri Passos Baldi e de Ana Regina Baldi. A pretendente: 
FERNANDA SOUZA CRUZ , estado civil solteira, profi ssão analista de comunicação, 
nascida em São Paulo - SP (Registrada em Pirituba, São Paulo - SP), no dia 08/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Batista da Cruz 
e de Ana de Lourdes Souza Cruz.

O pretendente: BOB ANDRÉ KIRKEY, estado civil solteiro, profi ssão técnico em refrige-
ração, nascido em Sudbury, Ontário - Canadá, no dia 21/05/1986, residente e domiciliado 
em Ontário - Canadá, fi lho de Paul Francis Kirkey e de Carole Raymonde Coutu. A preten-
dente: PALOMA AQUINO GOMES , estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Carapicuíba -SP, no dia 05/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João da Cruz Gomes e de Francilda Joelina de Aquino Gomes.

O pretendente: ANDERSON TRINDADE GENTIL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido neste subdistrito - SP, no dia 04/07/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Constantino Gentil e de Rosana Trindade 
Gentil. A pretendente: MENANDRA MARIA DOS SANTOS , estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de produção, nascida em Camamu (Ibirapitanga) - BA, no dia 25/04/1986, 
residente e domiciliada em Jandira - SP, fi lha de Domingos Daniel dos Santos e de Maria 
Arcanja dos Santos. Obs.: Cópia do edital para ser afi xada no Cartório de residência da 
contraente.

O pretendente: VITOR DORIGON DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
manutenção, nascido em Caieiras - SP (Registrado em Perus - SP) , no dia 31/05/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Martins de Sousa 
e de Ana Maria Dorigon. A pretendente: JULIA RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em Rio Claro (Ajapi) - SP, no dia 11/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Ferreira de 
Almeida e de Rosana Helena Rodrigues de Almeida.

O pretendente: DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão meio 
ofi cial, nascido em Carnaúba , Mombaça (1º Ofício) - CE, no dia 07/12/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José de Oliveira e de 
Maria Lina Alves de Oliveira. A pretendente: CAMILA DA SILVA ROSA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Santana - SP no dia 31/03/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio Rosa 
e de Maria Jose Soares da Silva Rosa

O pretendente: PAULO ANTONIO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de atendimento, nascido nesta Capital, Santana - SP no dia 28/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Antonio da Silva 
e de Solemaria Soares da Silva. A pretendente: FABIANA MOTA FRESCHI, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 05/03/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlon Sergio de Oliveira 
Freschi e de Gezilma da Mota Santana Freschi

O pretendente: JOSÉ ERNILDO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão recep-
cionista, nascido em Frei Miguelinho - PE no dia 17/12/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lima dos Santos e de Josefa Maria 
de Moura. A pretendente: SANDRA VIEIRA DA LUZ, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida neste subdistrito - SP, no dia 04/03/1967, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sérgio Bueno da Luz e 
de Lucy Vieira da Luz

O pretendente: WELTON DE MEDEIROS AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em Caieiras - SP, no dia 07/07/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hilton da Silva Azevedo e de Francisca de 
Medeiros Azevedo. A pretendente: BRUNA DE OLIVEIRA LOPES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Caieiras - SP, no dia 28/02/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adimilson Basílio Lopes e de Simone de 
Oliveira Coelho Lopes.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

        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: ANDRÉ FREIRE GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido em Arujá - SP, no dia 02/05/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Anchieta 
Gonçalves e de Marinaide Freire Gonçalves. O pretendente: DANILO FREITAS 
DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
departamento pessoal, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/08/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Oliveira de Araujo e de 
Cleusa Aparecida Freitas Araujo.

O pretendente: JOÃO MARTIM JANEGITS, nacionalidade brasileiro, estado civil 
divorciado, profi ssão advogado, nascido em Borá - SP, no dia 04/08/1959, residente 
e domiciliado em Georgia - Estados Unidos, fi lho de Belmiro Janegits e de Aparecida 
Mendes Janegits. A pretendente: RAITY MARIA CORDEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Goiânia - GO, no dia 06/12/1974, 
residente e domiciliada em Goiânia - GO, fi lha de Divino Ricardo Cordeiro e de Joana 
Maria Cordeiro.

O pretendente: ANSELMO TEIXEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário municipal, nascido em Laguna - SC, no dia 07/11/1954, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Roldão dos Santos e de Maria 
Teixeira dos Santos. A pretendente: VALDICE RIBEIRO DOS SANTOS LIMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão ecarregada, nascida em Guararapes - SP, no 
dia 21/09/1952, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ribeiro dos 
Santos e de Maria Ribeiro dos Santos.

O pretendente: PEDRO CAVLAK, nacionalidade brasileiro, estado civil divorciado, pro-
fi ssão servidor público federal, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/05/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cavlak e de Anastacia Ko-
lomietz Cavlak. A pretendente: GABRIELA SILVA VERSURI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Santo André - SP, no dia 24/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Gilberto Versuri e de Maria de 
Lourdes Silva Versuri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JAVIER FREIRE COLOMA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em A Corunha - Espanha, no dia 09/03/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raúl Freire Pérez e de Mária Del Pilar Coloma 
Gómez. A convivente: ANNA GABRIELA HOVERTER CALLEJAS, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em Campinas - SP, no dia 
20/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Callejas Neto 
e de Suzanne Hoverter. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III 
e IV do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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: JOSÉ VICENTE CALOBRIZI FERREIRA, divorciado, profi ssão diretor 
executivo, nascido em Avaré, Estado de São Paulo, no dia dez de setembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (10/09/1965), residente e domiciliado no Estado do 
Paraná, fi lho de João José Ferreira e de Celia Calobrizi Ferreira. A pretendente: DORIS 
DE SOUZA CINTRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Cerqueira César), no dia primeiro de maio de mil novecentos e sessenta 
e sete (01/05/1967), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Waldir de Souza 
Cintra e de Helena Maria de Souza Cintra. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas 
ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO SARAIVA REIS, solteiro, profi ssão atleta profi ssional, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia dez de março de 
mil novecentos e noventa (10/03/1990), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Horacio Soares Reis e de Silvia Regina Alva Saraiva Reis. A pretendente: AMANDA 
TAVORA INOCÊNCIO, solteira, profi ssão assessora de imprensa, nascida em Brasília, 
Distrito Federal (2º Ofício), no dia três de abril de mil novecentos e noventa e um 
(03/04/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Paulo Martins Inocêncio 
e de Ana Guilhermina dos Santos Tavora.

O pretendente: FÁBIO PASSOS RIBEIRO DE SOUZA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecília), no dia doze de março de 
mil novecentos e oitenta e quatro (12/03/1984), residente e domiciliado nesta Capital, 
fi lho de Fábio Ribeiro de Souza e de Marieta Passos Ribeiro de Souza. A pretendente: 
BEATRIZ KRAHENBUHL SILVEIRA PICCINI, solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e três de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (23/01/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de José Carlos Silveira Piccini e de Ceci Soares Krahenbuhl Piccini. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO ANTONIO SIMÕES FILHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia onze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (11/02/1987), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Fernando Antonio Simões e de Elida Cristina Assis de Castro Simões. A pretendente: 
JULIANA GARCIA CARDOSO, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Mogi das 
Cruzes, Estado de São Paulo, no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta 
e um (19/09/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Julio Roberto 
Siqueira Cardoso e de Elenice Moriconi Garcia Cardoso.

O pretendente: MAURICIO RUIZ, divorciado, profi ssão empresário, nascido em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Penha de França), no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
cinquenta e oito (28/03/1958), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Antonio 
Ruiz e de Aurora Aguilera Munhoz Ruiz. A pretendente: ILNA MARIA LEITE SENA, 
divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Santana), no 
dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e sessenta e nove (24/07/1969), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Vicente Lopes Sena e de Maria Helena Leite Sena.

O pretendente: FÉLIX YEN, solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (25/12/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Yen 
Lien Chan e de Renata Mei Hua Peng. A pretendente: ELISA SAYURI NAGAYAMA, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Mauá, Estado de São Paulo, no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (30/12/1982), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Paulo Nagayama e de Maria Aiko Iwasaki Nagayama.

O pretendente: EDUARDO ROCHETTO DE ASSUMPÇÃO, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia quatro de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Joaquim Octavio Oliva de Assumpção e de Maria Angela Rochetto 
de Assumpção. A pretendente: FERNANDA SEBRIAN TIOZZO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Guilherme), no dia vinte e um 
de março de mil novecentos e oitenta e nove (21/03/1989), residente e domiciliada nesta 
Capital, fi lha de Carlos Tiozzo Filho e de Suely Ortega Sebrian Tiosso. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: RICARDO DE SOUSA GAYOSO E ALMENDRA, divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Recife, Estado de Pernambuco, no dia dezessete de 
maio de mil novecentos e setenta e nove (17/05/1979), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de José Horácio Gayoso e Almendra e de Araci de Gayoso e Almendra. 
A pretendente: RENATA BRASILEIRO LIMA, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Fortaleza, Estado do Ceará (2ª Zona), no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (01/01/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Sizenando 
Ernesto de Lima Junior e de Edina Brasileiro Lima.

O pretendente: PEDRO MARCEL FIRMINO, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Nossa Senhora do Ó), no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (20/08/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Pedro Firmino e de Selda Irma da Silva Firmino. A pretendente: VIVIAN APARECIDA 
BALDUINO DOS SANTOS, solteira, profi ssão veterinária, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Brasilândia), no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
três (04/04/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alceu Balduino dos 
Santos e de Neuza Ferreira Guerra dos Santos.

O pretendente: GABRIEL LAI TORQUATO DIB, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e oitenta e oito (28/06/1988), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Ricardo Anuar Dib e de Marisa Razuk Torquato Dib. A pretendente: 
CAMILA ITAPEMA ALVES CASTANHO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia oito de março de mil novecentos e noventa 
(08/03/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos Eduardo Soares 
Castanho e de Maria Helena Itapema Alves Castanho.

O pretendente: LUIZ FELIPE LOUREIRO LLABERIA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia dez de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (10/01/1987), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Luiz Rodrigues Llaberia e de Engracia Maria Loureiro da Costa Llabeira. A pretendente: 
ADRIANA DE BRITO COSTA, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove (23/06/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Ricardo Borges 
da Costa e de Divani de Brito Costa. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RICARDO DE CARVALHO MARQUES VALENTE, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito 
de Vitória), no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (09/08/1985), 
residente e domiciliado nesta subdistrito, fi lho de João Augusto Marques Valente 
e de Ana Maria de Carvalho Marques Valente. A pretendente: PÉROLA CUSSIANO 
CAMILHER CARVALHO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Valinhos, Estado 
de São Paulo, no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e um (28/04/1981), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Wilson Camilher Carvalho e de 
Gertrudes Cussiano Camilher Carvalho.

O pretendente: DIOGO CAJADO DE FREITAS VALLE, solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/01/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Antonio Carlos de Freitas Valle e de Tânia Cajado de Freitas Valle. A 
pretendente: JULIA DE BRITO HAUER SANTOS, solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia trinta de julho de mil novecentos e 
noventa e um (30/07/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Carlos 
Victor Sergio Hauer Santos Junior e de Luciana Adriano de Brito Hauer Santos.

O pretendente: EDUARDO LESSA RIBEIRO VIOLA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro (5º Registro Civil), no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (02/02/1982), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Arnaldo Viola e de Elza Lessa Ribeiro. O pretendente: 
MAURICIO GRANADO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia quartoze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (14/10/1983), residente e domiciliado neste Estado, fi lho de Mauri Tadeu Gregório 
Granado e de Marcia Maria Granado.

O pretendente: ALEXANDRE MAIA DE MELLO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito da Vitória), no dia onze de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (11/06/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Luciano Maia de Mello e de Celia Maria Maia de Mello. A pretendente: ANNA 
ELIZA FRITZEN LUNDGREN, solteira, profi ssão administradora, nascida em Recife, 
Estado do Pernambuco (4º Distrito), no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (27/11/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos 
Nogueira Lundgren e de Rosane Fritzen.

O pretendente: MARCOS ALESSANDRO POZZI DE CARVALHO, solteiro, profissão 
gerente geral comercial, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no 
dia doze de março de mil novecentos e setenta e sete (12/03/1977), residente e 
domiciliado neste subdistrito, filho de Marcos de Carvalho e de Marcia de Carvalho. 
A pretendente: BETHANIA NERI BARACHO, solteira, profissão nutricionista, 
nascida em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro (1ª Circunscrição), no 
dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/01/1985), residente e 
domiciliada neste subdistrito, filha de Eudes Pereira Baracho e de Luci dos Santos 
Neri.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PAULO EDUARDO FLORENCIO, solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de software, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (19/01/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Eduardo da Silva Florencio e de Lia Sandra Florencio. A convivente: 
DARLY MANUELA DOS SANTOS E SILVA, solteira, profi ssão assistente fi nanceira, 
nascida em Quixeramobim, Estado do Ceará (1º Ofício), no dia seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/05/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Francisco Antonio de Souza e Silva e de Francisca Ferreira dos Santos. 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 e 4.

O pretendente: EDWART BURGER JUNIOR, divorciado, profi ssão técnico em 
processo, nascido em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, no dia quinze 
de maio de mil novecentos e setenta e um (15/05/1971), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Edwart Burger e de Helena Romero Burger. A pretendente: 
MARILIA TARANTINO E LIMA, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e setenta e dois (06/12/1972), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de João Batista Vilhena de Lima e de Stella Maria Tarantino e Lima. 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 convivente: ANDRÉ PROENÇA REBELLO DE SOUZA, solteiro, profi ssão designer, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e nove de setembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (29/09/1984), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Anisio Airton de Lyra Rebello de Souza e de Marilene Proença Rebello 
de Souza. A convivente: HELENA LOBO FREIBERG, solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (28/05/1985), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Johannes Carl Freiberg Neto e de Maria Angela Riberi Lobo Freiberg. 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.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Antes da ópera começar, um grupo de manifestantes começou 
a acender alguns sinalizadores e a jogar legumes contra 
os policiais que estavam na praça do teatro. 

Acompanhando as cerca de 30 pessoas que participaram do 
protesto, que foi dispersado em pouco tempo, foi estendida uma 
grande faixa com a frase “Bella ciaone. E adesso cacciomoli tut-
ti”, que fazia referência direta à renúncia do agora ex-premier 
italiano Matto Renzi, que anunciou que deixaria o cargo após a 
vitória do “não” no referendo constitucional do último domingo 
(4). Por causa da renúncia, aliás, não compareceram à ópera 
dois dos políticos que costumam estar presentes na abertura 
da temporada do Scala: o primeiro-ministro e o presidente da 
República, Sergio Mattarella, que no momento estavam reunidos 
na sede do governo, no Palazzo do Quirinale, tratando do pedido 
de demissão.

Já é o segundo ano consecutivo que Mattarella não comparece 
a estreia da temporada. Em 2015, o mandatário estava em Roma 
esperando a abertura ofi cial do Jubileu da Misericórdia, que 
aconteceria um dia depois. O presidente, no entanto, exprimiu 
sua vontade de ter assistido à ópera em um comunicado lido no 
próprio Scala pelo superintendente Alexander Pereira. “Confi rmo 
o meu desejo de estar presente no Scala também para homena-

Butterfl y chora, mas é consolada pelo marido. Os convidados se 

retiram, e Butterfl y e Pinkerton estão fi nalmente a sós. A noite cai.

No Scala, estreia de ‘Madame 
Butterfl y’ teve 14 minutos de aplauso

Teve início na noite da última quarta-feira (7), a temporada 2016/2017 de óperas do famoso Teatro alla Scala de Milão. E a primeira apresentação de 
“Madame Butterfl y”, obra de Giacomo Puccini, contou com a presença da realeza, a falta de representantes políticos italianos, uma pequena manifestação e 
com nada menos que 14 minutos de aplausos

Cultura, Dario Franceschini. Por outro lado, compareceram ao 
espetáculo o ex-premier italiano Mario Monti, o governador da 
região da Lombardia, Roberto Maroni, e o prefeito de Milão, 
Giuseppe Sala. 

A primeira apresentação de “Madame Butterfl y” também contou 
com a presença do ex-rei da Espanha, Juán Carlos, que disse 
que adorou a ópera, que a achou “fantástica” e que “por 40 anos 
não” conseguiu ir até o famoso teatro italiano, mas que agora 
pode. Outros ilustres convidados foram um casal de italianos da 
cidade Accumoli, na região central da Itália, que teve sua casa 
destruída pelos terremotos dos últimos meses. Durante um 
dos intervalos da ópera, Gabriele Vittori acompanhado de sua 
esposa, Gabriella, disse que espera que “ninguém se esqueça” 
das vítimas dos tremores do país, mas que acredita no “Estado” 
para a reconstrução das cidades atingidas. 

“Madame Butterfl y”, ópera de Giacomo Puccini, foi dirigida 
por Riccardo Chailly, que optou por dar vida mais uma vez à 
versão original da obra, de 1904, e que disse que, “após 112 
anos de atraso o valor da ‘Madame Butterfl y’ foi reconhecido”. 
O espetáculo também teve a regência do maestro Alvis Herma-
nis e o destaque para a soprano Maria José Siri, ambos muito 
aplaudidos (ANSA).
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gear uma das instituições líricas mais prestigiosas e apreciadas 
do mundo”, afi rmou Mattarella. Além disso, também não viram 
a obra o presidente do Senado, Pietro Grasso, e o ministro da 


