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Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: RODRIGO ALVES DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito - São Paulo, fi lho de Benedito Mariano da Silva e de Noeme Nogueira 
Alves. A pretendente: GISLAINE ALVES SENA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Adalto Barbosa de Sena e de Maria da 
Paz Alves de Sena.

O pretendente: ROGERIO VIEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1976, residente e domiciliado neste Distrito 
- São Paulo, fi lho de José Vieira e de Maria José Vieira. A pretendente: HEIDE SANTOS 
DE LIMA, profi ssão: auxiliar de dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos - SP, data-nascimento: 16/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito - 
São Paulo, fi lha de Eraldo Alves de Lima e de Maria Jose Santos de Lima.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE PEREIRA SOUSA, profi ssão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de e de Edcleia Pereira Sousa. 
A pretendente: INGRID MARCIAL DE ANDRADE, profi ssão: depiladora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1994, residente e do-
miciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Carlos Roberto de Andrade e de Cremilda 
Marcial Gois.

O pretendente: RAFAEL FONTES VIANA, profi ssão: auxiliar de montagem, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Marcos Chaves Viana e de Edilene Fon-
tes da Silva. A pretendente: MIRELA GONÇALVES MORAIS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Ariovaldo de Morais e de Vera Lucia 
Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO SILVA CRUZ, profi ssão: auxiliar mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 03/04/1998, residente e do-
miciliado nesta Capital - São Paulo, fi lho de Oscar Tamandare da Cruz e de Valeria da 
Conceição Silva. A pretendente: ALINE PRATES DE OLIVEIRA, profi ssão: telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Nilson Prates de Oliveira e 
de Maria Antonia Oliveira.

O pretendente: ADENILSON RODRIGUES ROSA, profissão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Brotas de Macaúbas - BA, data-nascimento: 
05/11/1984, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, filho de Fran-
cisco Rosa Filho e de Neusa Rodrigues Rosa. A pretendente: CATARINA PE-
REIRA DOS SANTOS, profissão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Brotas de Macaúbas - BA, data-nascimento: 28/02/1982, residente e domicilia-
da nesta Capital - São Paulo, filha de Pedro Avelino dos Santos e de Cardozina 
da Silva Pereira.

O pretendente: CARLOS CHAISON MARTINS DE SOUSA, profi ssão: repositor de 
mercadorias, estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 
17/04/1988, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Francisco 
das Chagas Rodrigues de Sousa e de Maria de Lourdes Martins de Sousa. A pre-
tendente: CAMILLA KEUREM SILVA REIS, profi ssão: representante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/12/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de Valmir de Lima Reis e de Luciana 
Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE HIDEAKI KUROKI, profi ssão: analista de importação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1989, residente e domicilia-
do nesta Capital - São Paulo, fi lho de Sérgio Akio Kuroki e de Regina Celia Simão Kuroki. 
A pretendente: LAIS TAMURA ISHIKAWA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito - São Paulo, fi lha de Vitorio Akira Ishikawa e de Ruth Satie Tamura Ishikawa.

O pretendente: JOSE CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS, profi ssão: motociclista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Porto Real do Colegio - AL, data-nascimento: 
30/09/1982, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, fi lho de Manoel Valerio 
dos Santos Filho e de Selina Simão dos Santos. A pretendente: JAQUELINE DE SOU-
ZA PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 25/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito - São Paulo, fi lha de 
José Olivio Pereira e de Maria Lusia Aparecida de Souza.

O pretendente: WILLIAM SOUZA SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 29/12/1987, residente e domiciliado nes-
te Distrito - São Paulo, fi lho de Osmar Souza Santos e de Vanderléa Erreira Dos Santos. 
A pretendente: ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: Call Center, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1992, residente e 
domiciliada nesta Capital - São Paulo, fi lha de Fernando Firminoo dos Santos e de Maria 
Euzebio dos Santos.

O pretendente: MÁRCIO NOBUO MURAKAMI, profi ssão: engenheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1970, residente e domicilia-
do nesta Capital - São Paulo, fi lho de Hatuo Murakami e de Noriko Kaneko Murakami. A 
pretendente: NOEMI YAMAGUCHI, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo- SP, data-nascimento: 04/09/1977, residente e domiciliado neste Distrito 
- São Paulo - SP, fi lha de Sadayuki Yamaguchi e de Kiyoco Miura Yamaguchi.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: CLOVIS GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/06/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de João Domingos Gomes e de Celia Gonçalves Vieira Gomes. A 
pretendente: GISELE SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora 
de caixa, estado civil solteira, nascida em Vertente de Lério - PE, no dia 06/03/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genival Silva de Lima e de Giva-
neide Maria Silva de Lima.

O pretendente: RODRIGO ROGERIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Cicero da Silva e de Francisca Valda 
Rogerio da Silva. A pretendente: REGIANE CRISTINA DOS REIS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 14/03/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Irineu Lucio dos 
Reis e de Sonia Regina Vieira dos Reis.

O pretendente: IRANILTON BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em Itabaianinha - SE, no dia 26/07/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Bispo dos Santos e de Maria Batista 
Santos. A pretendente: BARBARA VANESSA DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão agente de aeroporto, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 22/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Lourenço dos Santos e de Marli Francisca da Silva.

O pretendente: EDNILSON TADEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
consultor de viagens, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Helio José da Silva e de Marinete 
Sousa da Lapa Silva. A pretendente: REGIANE LOPES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista fi scal, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 17/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Lopes de 
Oliveira Sobrinho e de Neusa Maria Carvalho Lopes.

O pretendente: FABIO AUGUSTO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente juridico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Ribeiro e de Maria 
do Céu Topete Agueda Ribeiro. A pretendente: MÔNICA GONÇALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 11/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raphael 
Gonçalves da Silva e de Benedita Celia da Silva.

O pretendente: ANDERSON HEIJI TOYOSATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Kunio Toyosato e de Meire Hiromi 
Toyosato. A pretendente: AMANDA BERTUNES FUJIMOTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em Osasco - SP, no dia 
15/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Fujimoto e de 
Maristela Bertunes de Sousa Fujimoto.

O pretendente: ANTONIO MARCOS RODRIGUES BEZERRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnico instalador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Wilson Bezerra 
e de Maria de Fatima Rodrigues Bezerra. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS NAS-
CIMENTO ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de vendas, estado 
civil solteira, nascida em Teresina - PI, no dia 18/05/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereira Alves e de Francisca do Nascimento Alves.

O pretendente: MAURICIO ESCOBAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão servidor 
público, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 25/01/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Beatriz Escobar. A pretendente: LILIAN DOS 
SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/04/1976, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de José Ozorio da Silva e de Maria Fátima dos Santos da Silva.

O pretendente: FABIO AUGUSTO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente juridico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Ribeiro e de Maria 
do Céu Topete Agueda Ribeiro. A pretendente: MÔNICA GONÇALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 11/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raphael 
Gonçalves da Silva e de Benedita Celia da Silva.

O pretendente: ITALO BRUNO DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Maceio - AL, no dia 25/04/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Santana da Silva e de Ana 
Maria de Souza Silva. A pretendente: AMANDA DE ALMEIDA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão engenheira química, estado civil solteira, nascida em Almeirim - PA, 
no dia 07/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Roberto 
Alves Barbosa e de Dijane de Almeida Cavalcante Alves.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão ana-
lista de projetos, estado civil divorciado, nascido em Brasilandia - SP, no dia 16/11/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Damião de Jesus e de Ana 
Lucia Henrique de Jesus. A pretendente: RENATA CORRÊA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 
11/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Afonso Corrêa 
e de Sueli Aparecida Caixeta Corrêa.

O pretendente: ALVARO SEDLACEK, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogado, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1966, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Kurt Sedlacek e de Maria Aparecida Simonato 
Sedlacek. A pretendente: VANESSA TREVIZANI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administradora, estado civil divorciada, nascida em Curitiba - PR, no dia 22/06/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Luiz Trevizani e de Sandra 
Mara Trevizani.

O pretendente: EDUARDO CATTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabeleireiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/03/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Lail Luiz Catto e de Claudia Faustina Catto. A pretendente: 
CLAUDIA MARIA CASARINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão dentista, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/12/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Flavio Julio Casarini e de Irma Burato Casarini.

O pretendente: DIEGO VIANA JULIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista co-
mercial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/10/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Custodio Inacio Julio e de Lourdes Elena 
Viana Julio. A pretendente: MICHELE KURIMOTO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são publicitária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Kurimoto e de Maria José 
da Silva Kurimoto.

O pretendente: JEFERSON MICHEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão técnico em refrigeração, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos 
e de Ivani Aparecida das Dores dos Santos. A pretendente: JAQUELINE CIRIACO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, 
nascida em Murici - AL, no dia 17/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Manoel Ciriaco de Oliveira e de Severina Mendes.

O pretendente: IGOR TADEU DOS SANTOS CAPELETI, de nacionalidade brasi-
leira, profissão bancário, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 
06/05/1993, residente e domiciliado no Jardim Anchieta, São Paulo - SP, filho de 
José Luiz Capeleti e de Maria Cristina dos Santos Capeleti. A pretendente: ELIANE 
LAPORTA JANNUZZI, de nacionalidade brasileira, profissão consultora, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/01/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Francisco Jannuzzi Filho e de Genice dos Santos 
Laporta Jannuzzi.

O pretendente: JORGE CÁRDENAS CARBALLO, de nacionalidade cubana, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Província de Villa Clara, Placetas - Cuba - 
SP, no dia 04/11/1988, residente e domiciliado em Placetas, Cuba, ora de passagem por 
esta cidade, fi lho de Jorge Luis Cárdenas Cancio e de Esther Lilia Carballo González. A 
pretendente: CAMILA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão agente de 
atendimento, estado civil solteira, nascida em Montes Claros - MG, no dia 08/06/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edno Ramos Correa e de Lucinei 
Ramos da Silva.

O pretendente: DIEGO LUIZ TALPO, de nacionalidade brasileira, profi ssão funileiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1989, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Luiz Talpo e de Marcia Aparecida de Carvalho. 
A pretendente: VANESSA ALVES DE LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amaurindo Alves dos Santos e de 
Lucia Alves de Lima dos Santos.

A pretendente: ANTONIA JACINTA MARQUES HORACIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão fi scal de linha, estado civil solteira, nascida em Senador Pompeu - CE, no dia 
09/02/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Horácio e de 
Maria Aurice Marques Horácio. A pretendente: JANAINA LISBOA SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/08/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonzaga 
Lisboa e de Ivone Candida Correa Lisboa.

O pretendente: FÁBIO GONÇALVES SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Gonçalves Soares Filho e de Maria 
Luzia Evangelista Soares. A pretendente: RENATA FERNANDA FLÔR MONTEIRO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em João Pessoa 
- PB, no dia 09/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos 
Antonio Almeida Monteiro e de Josilda Flôr Monteiro.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão folguista de condominio, estado civil solteiro, nascido em Tomar do Geru - SE, 
no dia 31/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ireno Francisco 
da Fonsêca e de Maria Diva dos Santos. A pretendente: CLAUDETE ROSA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida 
em Bodoco - PE, no dia 06/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Elias Carlos da Silva e de Rosa Raimunda da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria Ines da Silva. A pretendente: DAYANE SANTOS 
GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Manoel Gusmão Gomes e de Gildalia Oliveira Santos.

O pretendente: IGOR ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão encar-
regado de estoque, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/06/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bento Ferreira de Oliveira e de 
Vera Marli Alves de Oliveira. A pretendente: JULIANA KAREN BORGES SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 21/12/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cesar Willians 
de Oliveira Santos e de Karina Borges dos Santos.

O pretendente: LUCIANO OLIVEIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia 
14/05/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Luiz da Costa 
e de Josefa Oliveira de Santana. A pretendente: ALEXANDRINA MARIA DE MELO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão camareira, estado civil solteira, nascida em Recife - PE, 
no dia 25/07/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Francelino 
de Melo e de Hilda Maria de Melo.

O pretendente: LEANDRO FREIRE DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
segurança, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/01/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio de Moraes e de Terezinha 
Maria de Jesus Freire Moraes. A pretendente: RENATA MARIA DE JESUS FREIRE, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 31/12/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Patrocinio Freire e de Josefa Maria de Jesus Freire.

O pretendente: CARLOS ONOFRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão segu-
rança, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1966, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Onofre José da Silva. A pretendente: MAURINEIA 
DE FATIMA ROSA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão costureira, estado 
civil viúva, nascida em Diamantina - MG, no dia 12/02/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo José Rosa e de Maria do Amparo Rosa.

O pretendente: ALMIR TERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão operador 
de máquina, estado civil solteiro, nascido em Itambe - MG, no dia 11/12/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdemir Terto da Silva e de Maria José 
Tavares. A pretendente: MERCILENE SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil divorciada, nascida em Campina 
Grande - PB, no dia 06/07/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Heleno Vieira do Carmo e de Maria Lúcia Santos Vieira.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/07/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Douglas Soares e de Luciana Alline Clemente 
da Silva. A pretendente: BARBARA ANUZZI RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/03/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Marcolino Rodrigues e de 
Conceição Aparecida Anuzzi Rodrigues.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL CARRIERI GUEDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão co-
merciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/07/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Maria Guedes Filho e de Eloisa Teresa 
Carrieri. A convivente: PAULA MARQUES OBELAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Obelar e de Vera Lucia Marques Obelar. 
Obs.: O presente edital refere-se a pedido de Habilitação para Conversão de União 
Estável em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer 
outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: KESIO RIBEIRO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico eletronico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/05/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mendes de Andrade e de 
Edna Ribeiro Lima de Andrade. A convivente: ALESSANDRA ROCHA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente fi nanceiro, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 28/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Zilda Alves 
da Rocha. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de Habilitação para Conversão 
de União Estável em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independete de 
qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: CARLOS EDUARDO GRECO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecânico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1974, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberto Greco e de Maria Helena Dias 
Gonçalves. A convivente: CLARICE DA CONCEIÇÃO DIAS MONTEIRO, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 24/11/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato 
Francisco Monteiro e de Aurea Aparecida Monteiro. Obs.: O presente edital refere-se a 
pedido de Habilitação para Conversão de 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, 
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O pretendente: VALDECÍ IVO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Paulista - PE, no dia (14/06/1938), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Aluísio Ivo dos Santos e de Maria Ana da Conceição. A pretendente: LUZINETE 
MARIA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Pernambuco 
(Registrada no Rio de Janeiro - RJ), no dia (21/02/1947), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Bandeira de Moura e de Maria José do Espirito Santo.

O pretendente: JOSÉ FREDSON ARAÚJO LIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Tucano - BA, no dia (16/04/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Alírio de Jesus Lira e de Josefa de Jesus Araújo. A pre-
tendente: DAIANA AMBROSIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (17/03/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Ambrosio da Silva e de Maria Anita 
Moreira da Silva.

O pretendente: VALDEVIR PAIVA QUEIROS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia (31/01/1949), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Odilon Queiros e de Alcina Paiva de Queiros. A pretendente: 
ROSELI MARIA GERCINA BADÉ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (17/03/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Francisco Badé e de Maria Gercina de Melo Badé.

O pretendente: ROBSON ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (15/10/1978), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Romulo Pedro Ferreira e de Maria Senhora Almeida 
Ferreira. A pretendente: CRISTIANE AMANCIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em Cubatão - SP, no dia (27/11/1979), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Otavio Flor da Silva e de Givaneide Amancio da Silva.

O pretendente: ROBERT CERQUEIRA DE ALMEIDA BATISTA, estado civil solteiro, 
profi ssão servente geral, nascido em Ubaitaba (Ibirapitanga) - BA, no dia (03/10/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Silva Batista e de Cristina 
Cerqueira de Almeida. A pretendente: FERNANDA BATISTA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar , nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(13/02/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Almeida 
de Oliveira e de Ana Amelia Batista de Oliveira. 

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido em Ubaitaba - BA, no dia (03/10/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves Vieira e de Antonio Socorro dos Santos 
Vieira. A pretendente: EDLEIDE NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Palmeira dos Indios (Belém) - AL, no dia (09/11/1995), residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edmilson Benicio dos Santos e de Maria Gilva-
neide Nunes dos Santos. 

O pretendente: BRUNO SOUTO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (18/07/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Amarildo Oliveira e de Jussara Angelica Souto. A pretendente: 
OLGA HELENA HERRERA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/03/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Benedita Lucelia Herrera. 

O pretendente: EDSON SOUZA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Ouricuri (Petrolina) - PE, no dia (02/07/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Agostinho Elpidio de Souza e de Maria de Souza Cruz. A 
pretendente: MICHELLE NASCIMENTO COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (07/11/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Laureano da Costa e de Sandra 
Regina do Nascimento Costa.

O pretendente: IVANILDO PINHEIRO GOMES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor fi nanceiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/05/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Pinheiro de Sousa e de Maria 
Pinheiro Gomes de Sousa. A pretendente: AMANDA COSTA ARCOS, estado civil sol-
teira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (13/04/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Agnaldo Ribeiro Arcos e de Debora 
Aparecida Costa Arcos.

O pretendente: ROGERIO RENNAN PEDRO LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/05/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Orlando Pacheco Lemos e de Solange Pedro Lemos. A 
pretendente: JESSICA APARECIDA SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora interna, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (22/05/1996), 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Sergio Moreira Ferreira e de Rosa 
Aparecida Santos Farias. 

O pretendente: PAULO SERGIO ALVES DA SILVA BATISTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão encarregado de sessão, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (24/06/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Olimpio Batista Filho e 
de Neuza Alves da Silva. A pretendente: JENIFER CIRINO DO AMARAL, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de central de guias, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (12/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Coelho do 
Amaral e de Raquel Cirino.

O pretendente: CESAR AUGUSTO MONFORT OLIVEIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão policial militar, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (20/04/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Gonsaga Oliviera e de Benedita Aparecida 
Monfort Oliveira. A pretendente: PATRICIA VIEIRA RODRIGUES, estado civil divorcia-
da, profi ssão supervisora de logística, nascida em Fortaleza (Registrada em Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital - SP) - CE, no dia (16/02/1980), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Rodrigues Mota e de Maria Cleonice Vieira Pereira.

O pretendente: LUCIANO MARIN LOPES, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/06/1968), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Marin Lopes e de Terezinha Kubinyet Marin. A 
pretendente: TATIANE CRISTINA VIANA, estado civil divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Guarulhos - SP (Registrada em Cangaíba - São Paulo), no dia (15/12/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo Pereira Viana e de Maria 
Dorotea Viana.

O pretendente: OSCAR VARGAS GRAGEDA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido na Bolivia, no dia (13/05/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Bonifacio Vargas Flores e de Florentina Grageda Mejia. A pretendente: MAR-
GARITA MOSTACEDO GIL, estado civil solteira, profi ssão estilista de modas, nascida 
na Bolivia, no dia (03/07/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Victor Mostacedo Peralta e de Julia Gil Lomar. 

O pretendente: JONICLEI REZENDE DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor, nascido em Santa Maria (2ª Zona) - RS, no dia (25/10/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Marques de Lima e de Schirlei Rezende de Lima. 
A pretendente: JULIANA BROCHETTI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (09/07/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Gil dos Santos e de Katia Cristina 
Brochetti dos Santos. 

O pretendente: GEOVANE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gar-
çom, nascido em Monsenhor, Tabosa (Tamboril) - CE, no dia (09/06/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerardo de Sousa dos Santos e de Maria de 
Fatima Alves dos Santos. A pretendente: VIVIANE PEREIRA DIAS, estado civil soltei-
ra, profi ssão ajudante operacional, nascida em São Benedito (2º Ofício) - CE, no dia 
(16/01/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Barbosa 
Dias e de Maria de Lourdes Pereira Dias. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: JOÃO FADÚ NETO, profi ssão: administrador de empresas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 03/07/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Marcus Vinicius Fadú e de Eliane Aparecida Polini 
Fadú. A pretendente: DANIELA VIANNA ALEIXO DOS SANTOS, profi ssão: veterinária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Sergio dos Santos e de Shirley Vianna 
Aleixo dos Santos.
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