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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: GREGORY GARCIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
04/06/1990, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Antonio 
Pereira e de Luciene Garcia Pereira. A pretendente: DANYELLA ALVES FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão jornalista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 29/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo 
Alves Ferreira e de Alessandra Sampaio Rodrigues.

O pretendente: LUIZ JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, 
estado civil solteiro, nascido em Xexeu - PE, no dia 17/08/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito José da Silva e de Antonieta Maria da Conceição. 
A pretendente: MARIA ANTONIA RIBEIRO LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
diarista, estado civil solteira, nascida em Brasilia de Minas - MG, no dia 13/06/1966, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pinheiro Lima e de 
Sebastiana Ribeiro Lima.

O pretendente: ENEOVALDO ROVERI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de sistemas, estado civil divorciado, nascido em Salto - SP, no dia 13/02/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eneovaldo Roveri e de Rosmari Keiler Roveri. A 
pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão ber-
çarista, estado civil divorciada, nascida em Jandaia do Sul - PR, no dia 08/10/1974, residente 
e domiciliada em Salto - SP, fi lha de José Arimatéa da Silva e de Ilce de Lemos Silva.

O pretendente: LUCAS MAZZI SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro de telecomunicações, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia 
12/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Douglas Silva Araujo 
e de Carla Mazzi Silva Araujo. A pretendente: GABRIELA CAVALCANTI MARINHO 
PONTES, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 16/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jarbas Cavalcanti Marinho Jarbas Pontes e de Denise Alves dos Santos.

O pretendente: KLEBER SHIMABUKU, de nacionalidade brasileira, profi ssão programador, 
estado civil solteiro, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 11/09/1982, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Shimabuku e de Mariza Yumoto 
Shimabuku. A pretendente: LUANE LIMA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão jornalista, estado civil solteira, nascida em São Sepé - RS, no dia 02/05/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antônio Machado Magalhães 
e de Rozane Lima Magalhães.

O pretendente: MARCELO TAKESHI YANO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eugenio Gonçalves de Andrade 
e de Lucila Tieko Yano de Andrade. A pretendente: JACQUELINE DIAS SOARES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão analista, estado civil solteira, nascida em Dores do 
Turvo - MG, no dia 27/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Pedro Donizete Soares e de Rosania Dias Soares.

O pretendente: MARCOS VINICIUS GONZAGA PANZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão Auxiliar de Almoxarifado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 26/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Panza e 
de Odete Gonzaga Panza. A pretendente: DENISE APARECIDA DE PAULA PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão Maquiadora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 03/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Manoel Pereira e de Diocrezina de Paula Pereira.

O pretendente: MARCIO DE SOUSA PESSOA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
11/08/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Dias Pessoa e 
de Maria Dolores de Sousa Pessoa. A pretendente: ROBERTA NUZZO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Nuzzo Filho 
e de Vani Rodrigues de Morais.

O pretendente: LUIZ ROBERTO MALTA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão farmaceutico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Trajano Rodrigues e de 
Olivia Malta Rodrigues. A pretendente: CAROLINA ROMEIRO FERNANDES CHAGAS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão biologa, estado civil solteira, nascida em São Bernardo 
do Campo - SP, no dia 05/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Pedro Fernandes Chagas Filho e de Maria Lucia Romeiro Chagas.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SANTOS SIVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
biomédico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1984, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lusival Vieira Silva e de Eunice Batista 
Santos Silva. A pretendente: KARINA VICENTE DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão consultora trabalhista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis da Costa de Moura 
e de Maria das Graças Vicente.

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA ORLANDI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alexandre Orlandi e de Ana Lucia 
de Oliveira Orlandi. A pretendente: PATRICIA PROENÇA KORODOY, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão bancária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 29/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Mauricio 
Korodoy e de Vera Ligia Proença Korodoy.

O pretendente: DELCIO PARMISCIANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão consultor 
de aviação civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1963, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Constantino Parmisciano e de 
Natalia Ferreira Parmisciano. A pretendente: ISABEL CRISTINA NEVES DE ASSUN-
ÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em 
Caxias - MA, no dia 27/12/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Manoel Tadeu de Assunção e de Justina Neves de Assunção.

O pretendente: INACIO CONRADO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão empresario, estado civil divorciado, nascido em Poção - PE, no dia 02/07/1963, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Inacio Conrado da Silva e de 
Maria José Conrado. A pretendente: FERNANDA ANDRADE MOTA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão empresaria, estado civil solteira, nascida em Dom Pedro -MA, no dia 
11/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gineton Pereira Mota 
e de Iracelia Andrade dos Santos.

O pretendente: LUIZ MICHEL ARAM MAIOLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro de manufatura, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
04/11/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Sérgio Maiolo 
e de Mara Geta Aram Maiolo. A pretendente: MARIANA FRANCO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão bancaria, estado civil solteira, nascida em Americana - SP, 
no dia 22/01/1992, residente e domiciliada em Americana - SP, fi lha de Wilson Franco 
da Silva e de Maria Odete de Mendonça Franco da Silva.

O pretendente: DANIEL ROMARO BOFF, de nacionalidade brasileira, profi ssão admi-
nistrador de redes, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alcir José Boff e de Iara Costábile 
Romaro Boff. A pretendente: CAMILLA OMAI HAYASHI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão coordenadora de vendas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 15/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mauricio Mitsugu 
Hayashi e de Cristina Yumi Omai Hayashi.

O pretendente: FELIPE AIDAR DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresario, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Dias e de Maria Aparecida Aidar Dias. A 
pretendente: ARIANE DE ALMEIDA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos José Duarte Rodrigues e 
de Denise Regina de Almeida Rodrigues.

O pretendente: ANTONIO OTAVIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente administrativo, estado civil divorciado, nascido em Capoeiras - PE, no dia 
13/06/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Otavio Soares da 
Silva e de Elza Quitéria da Silva. A pretendente: IVÔNE APARECIDA IGINO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 01/02/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Igino da Silva e de Benedita de Oliveira Silva.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA MIGUEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Tadeu Aparecido Miguel e de Telma Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: BARBARA DE MORAIS PRADO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão gerente administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo Prado Filho 
e de Ailza Cristina de Morais Prado.

O pretendente: MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
25/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Augusto de 
Carvalho e de Adelia Marques Sargento. A pretendente: ANGELICA CLETO LOUREIRO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão psicologa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 09/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Tavares Martins Loureiro e de Cyl Cleto Loureiro.

O pretendente: NELSON BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, esta-
do civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/06/1943, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim Batista e de Maria Toledo Batista. A pretendente: 
MARILENA PEREIRA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/09/1949, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Pereira e de Maria Cândida Pereira.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS NUNES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Banco do Pedro, Municipio de Ilhéus - BA, no 
dia 27/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jardelino Nunes dos 
Santos e de Maria de Lourdes Almeida Santos. A pretendente: PATRÍCIA FERNANDES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida 
em Cansanção - BA, no dia 21/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Maria Perpétua Fernandes de Oliveira.

O pretendente: JORGE LUIZ AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão eletricista 
de auto, estado civil divorciado, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 17/09/1962, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Diva Augusto. A pretendente: VILMA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/01/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Miguel Soares da Silva e de Maria Antonia Soares.

O pretendente: FLAVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 22/12/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vilma Maria da Conceição. A pretendente: 
THAÍS CAROLINE LOPES ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em Campo Formoso -BA, no dia 15/07/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Josué Pereira Araújo e de Gildete Lopes dos Santos.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
pedreiro, estado civil solteiro, nascido em Souto Soares - BA, no dia 22/03/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdivino Souza Santos e de Maria de Lurdes 
de Souza Santos. A pretendente: ANGELA MARIA FELIX DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em Teixeira de Freitas, 
Município de Alcobaça - BA, no dia 05/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Salvador Nascimento dos Santos e de Maria Amélia Felix dos Santos.

O pretendente: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE ALCANTARA ROCHA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 01/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Cassio Tadeu Jose da Rocha e de Imaculada Joana Ferreira. A pretendente: MICHELLE 
DA CRUZ PEIXINHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil 
solteira, nascida em Monte Santo - BA, no dia 19/06/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Justino Peixinho e de Elinaide da Cruz Peixinho.

O pretendente: CAIQUE STRUZIATTO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motoboy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Claudio Barbosa e de Solange Struziatto. A 
pretendente: BRENDA EVELYN ALMEIDA FELIX, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Aleksander Jose Felix e de Eliene Almeida dos Santos.

O pretendente: CICERO TEODORO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
manobrista, estado civil solteiro, nascido em Camocim de São Felix - PE, no dia 28/03/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Teodoro da Silva Filho e de 
Josefa Regina da Silva. A pretendente: ELIENE FRANCISCA RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Francisco -MG, 
no dia 23/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ramos 
Pereira e de Maria Francisca de Moura.

O pretendente: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/04/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Terezinha Marques dos Santos. A pretendente: 
REGIANE MARIA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, 
nascida em São Sebastião do Paraíso - MG, no dia 21/04/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Geraldo Azevedo e de Pêdra Maria de Azevedo.

O pretendente: ALEX DE ASSIS CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabeleirei-
ro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge da Silva Cardoso e de Maria Aparecida de Assis. A 
pretendente: BARBARA CRUZ BARROS, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/03/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Vital Barros e de Maria Luzinete de Jesus Cruz.

O pretendente: MARVELLOUS OSAMUDIAME ATORKPA, de nacionalidade nigeriano, 
profi ssão comerciario, estado civil solteiro, nascido em Lagos State - Nigeria, no dia 
10/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Augustine Atorkpa e 
de Veronica Atorkpa. A pretendente: FABIANA EMELY DA SILVA TEIXEIRA QUINTI-
LIANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida 
em Mauá - SP, no dia 18/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Cyriano Quintiliano Filho e de Irene da Silva Teixeira.

O pretendente: FELLIPE THIAGO POPADUIK DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciario, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/05/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidney Alves de Souza e de Denise Peres Popaduik 
de Souza. A pretendente: PRISCILA LACERDA NEIVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/03/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdinei de Castro Neiva e de Isabel Lacerda Neiva.

O pretendente: LUCAS ELY DA SILVA TEREZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão promotor 
de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elias Gonçalves Tereza e de Elzi Luiza da Silva. A 
pretendente: FERNANDA CARECHO BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/06/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Costa Brito e de Beatriz Luiza Carecho Brito.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ENIO DE JESUS LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão coordenador 
de logistico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel da Silva Lima e de Maria do Carmo de Jeus. 
A convivente: GRETCHEN CRISTINA LISBOA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão consultora de sistemas, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/02/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ayrson de Almeida e de 
Tania Maria Lisboa de Almeida. 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: JOÃO BATISTA PREMERO, de nacionalidade brasileira, profi ssão publi-
citário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/03/1954, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Premero e de Norma Flozi Premero. A 
convivente: SANDRA VALERIA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabe-
leireira, estado civil solteira, nascida em São Vicente - SP, no dia 08/08/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Alves da Fonseca e de Maria Damiana 
da Silva. 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: ALARCON LOPES BARBOSA FILHO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são engenheiro, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 18/02/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alarcon Lopes Barbosa e de Léa 
Matos Barbosa. A convivente: JOSEANE WOLSKI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
atriz, estado civil divorciada, nascida em Apucarana - PR, no dia 08/01/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Afonso Wolski e de Eurides Gobo Wolski. 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 forma-
lidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: FERNANDO LUIZ ESPINOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão coorde-
nador de TI, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nedio Espinosa Gimenez e de Maria Francisca 
Luiz Espinosa. A convivente: FERNANDA CRISTINA BISERRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão professora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/0103/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Urbano Biserra Lima e 
de Maria Antonia de Lima. 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: LAILSON ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, 
estado civil solteiro, nascido em Cumbe -SE, no dia 20/09/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Dantas dos Santos e de Odilia Rosa de Menêses. A 
convivente: JOSEFINA BARRETO DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
capoeira, estado civil solteira, nascida em São Domingos - SE, no dia 30/09/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Barreto de Aquino e de Josefa dos Santos 
Barreto. 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: JOSÉ ANDERSON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em Atalaia - AL, no dia 05/07/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Cicero de Oliveira e de Maria Eliza da Conceição 
Oliveira. A convivente: MICHELE LILIAN DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vendedora interna, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/05/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Sebastião dos Santos e de Maria 
de Lourdes Araujo. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão 
de união estável em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independe 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

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

O pretendente: MARCO NANNINI SEABRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
radialista, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 08/08/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Seabra da Costa e de Regina Celia 
Nannini Seabra da Costa. A pretendente: CAROLINA MARIA MARESTI CAVALLARI, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
22/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo 
Antônio Cavallari Sobrinho e de Rita de Cassia Maresti Cavallari.

O pretendente: RAFAEL FIORI GALANTE, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 16/07/1988, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Eduardo Campedelli Galante e de Mônica Fiori Galante. A pretendente: AMANDA 
DE FREITAS QUIRILOS ASSIS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia 29/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Almir Quirilos Assis e de Elizabeth de Freitas Oliveira Assis. Obs.: Cópia 
do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.

O pretendente: RENAN SEPAROVIC FILONI RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
especialista em marketing, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 29/06/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odilon Gonçalves 
Ribeiro e de Gisele Separovic Filoni Ribeiro. A pretendente: NATHALIA IZIDORO DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São Bernardo do Campo (2º 
Subdistrito) - SP, no dia 10/11/1993, residente e domiciliada em Piracaia - SP, fi lha de 
Edson Araujo de Lima e de Marcia Aparecida Izidoro de Lima. Obs.: Cópia do edital de 
proclamas para ser afi xado no cartório de residência da contraente. 

O pretendente: MARCOS PAULO SALVADOR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são especialista em sistemas, nascidoem Bauru (1º Subdistrito) - SP, no dia 16/06/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Paulo Xavier 
de Oliveira e de Maria Alice Salvador de Oliveira. A pretendente: CAMILLA ANDRADE 
DINIZ FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Santo André 
(1º Subdistrito) - SP, no dia 27/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio Diniz Ferreira e de Angela Maria de Andrade Ferreira.

O pretendente: AMAURY DE NOBREGA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 13/06/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner de Nobrega e de Sonia Regina Almeida de Nobrega. A 
pretendente: SHEILA CRISTINA BORGES, estado civil solteira, profi ssão analista logistico 
pleno, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 04/01/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Borges e de Claudia Fernanda Borges.

O pretendente: LUIZ FERNANDO GAMA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão pro-
motor de vendas, nascido em Caruaru (Cachoeirinha) - PE, no dia 10/06/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Ferreira de Melo Filho e 
de Enilda Ferreira Gama Pereira. A pretendente: MISLENE CONCEIÇÃO LIMA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida nesta Capital, Limão - SP, no 
dia 15/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Everaldo Santos e de Rosa Maria do Nascimento Lima.
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: YURI PIRES TAVARES, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão 
fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/04/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Washington  Braz Tavares e de Selma Maria Urbano Pires Tavares. A 
pretendente: CRISTINA GAGNEBIN MÜLLER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão cineasta, nascida em Campinas - SP, no dia 08/12/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Lutz Müller e de Jeanne Marie Gagnebin de Bons.

O pretendente: MORDECHAJ GRINBAUM, nacionalidade brasileiro, estado civil divor-
ciado, profi ssão professor, nascido em Ulm - Alemanha, no dia 06/11/1946, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leib Grinbaum e de Pesia Grinbaum. A pre-
tendente: ELIANA BEINISIS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
fonoaudióloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/01/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lha de David Beinisis e de Fania Beinisis.

O pretendente: DAGOBERTO CORACINI FILHO, nacionalidade brasileiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente comerial, nascido em Vargem Grande do Sul - SP, no dia 04/05/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dagoberto Coracini e de Lúcia Helena 
Cortez Coracini A pretendente: LOUISE RODRIGUES DE VASCONCELOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão funicionária pública, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Sergio Rodrigues de Vasconcelos e de Lúcia Regina Nascimento de Vasconcelos.

O pretendente: DIOGO DE OLIVEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, estado civil 
divorciado, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Crisostomo Pereira e de Ana Maria de 
Oliveira Pereira. A pretendente: VANUSA DOS SANTOS BITENCOURT, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão encarregada de setor, nascida em Santo 
Antonio de Jesus - BA, no dia 18/03/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lha de José de Souza Bitencourt e de Cremilda dos Santos.

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: HELDER PINTO DE FREITAS, profi ssão: funcionário público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Lorena - SP, data-nascimento: 06/09/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Pinto de Freitas e de Maria 
Helena Bento de Freitas. A pretendente: CLAUDIA RIVERA DE ALMEIDA, profi ssão: 
funcionária pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: em Cubatão - SP, data-
nascimento: 31/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio 
Serafi m de Almeida e de Telma Silva de Rivera.

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: ROBSON LAZZAROTTO, solteiro, profi ssão coordenador de 
controladoria, nascido no Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no dia quartoze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e sete (14/10/1987), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Ivair Lazzarotto e de Marisa Samujeden Lazzarotto. A pretendente: 
JULYA VERONICA PEREIRA DE SOUZA, solteira, profi ssão estagiária em arquitetura, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa (01/06/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de 
José Geraldo de Souza e de Maria da Conceição de Souza Pereira.

O pretendente: FERNANDO COSSIGNANI, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e seis de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (26/10/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Miguel Cossignani Junior e de Vera Vaida Cossignani. A pretendente: BRUNA 
STORANI CILURZO, solteira, profi ssão economista, nascida em Santo André, Estado 
de São Paulo (1º Subdistrito), no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/11/1986), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Artur Cilurzo e de 
Sandra Regina Storani Cilurzo.

O pretendente: MARCUS PEREIRA BARRETTO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janiero (8º Registro Civil), no dia três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e três (03/10/1983), residente e domiciliado no 
Estado do Rio de Janeiro, fi lho de Marco Antonio Andrade Barretto e de Maria Luiza 
Pereira Barretto. A pretendente: BRUNA PANTANO, divorciada, profi ssão advogada, 
nascida em Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia dezoito de março 
de mil novecentos e oitenta e um (18/03/1981), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de José Carlos Pantano e de Yvone Maria Quinoni Pantano. Obs.: Enviado cópia 
do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: THIAGO D'ALMEIDA BRANCATO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia trinta de outubro de 
mil novecentos e oitenta e um (30/10/1981), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Idelcio José Brancato e de Marisa D'Almeida Brancato. A pretendente: HELENA 
CINCI AVELINO DA SILVA, divorciada, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, 
Capital, (Subdistrito Bela Vista), no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(04/02/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Luiz Geraldo Amarante 
Avelino da Silva e de Elisa Cinci Avelino da Silva.

O pretendente: MARCOS BASTOS TORATI, solteiro, profi ssão psicólogo, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecília), no dia seis de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (06/09/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Luiz 
Maria Torati e de Célia Bastos Torati. A pretendente: DANIELE SANTOS DE OLIVEIRA, 
divorciada, profi ssão secretária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Casa 
Verde), no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (18/12/1984), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Daniel Bueno de Oliveira e de Maria 
de Fatima Santos de Oliveira.

O pretendente: PAULO FRÓES DE OLIVEIRA, divorciado, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em Salvador, Estado da Bahia (Subdistrito da Vitória), no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e setenta e quatro (27/04/1974), residente e domiciliado 
nesta Capital, fi lho de Paulo Roberto Barbosa de Oliveira e de Sylvia Fróes de Oliveira. 
A pretendente: LUCIANA DE SOUZA MATOS COELHO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Fortaleza, Estado do Ceará (4ª Zona), no dia primeiro de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (01/03/1984), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Alcides Matos Coelho e de Maria Eurenice de Souza Coelho. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: MIGUEL ANTONIO MARECHAL, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia quinze de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (15/10/1954), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Gaspard Raphael Marechal e de Magdalena Maria Marechal. A pretendente: 
PATRICIA ARNO, divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte de junho de mil novecentos e 
cinquenta e nove (20/06/1959), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Carlos 
Sergio Arnstein Arno e de Anna Maria Oliveira Dias Arnstein Arno.

O pretendente: JORGENYS RUBIO DOS SANTOS, divorciado, profi ssão securitário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia treze de agosto de mil novecentos 
e setenta e sete (13/08/1977), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Jorge Crispim 
dos Santos e de Janete Maria Rubio dos Santos. A pretendente: JULIANA MARTINS ALVES 
DE MELO, solteira, profi ssão bancária, nascida em Itu, Estado de São Paulo, no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta (25/02/1980), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Artur Renato de Melo e de Mirian Martins Alves de Melo.

O pretendente: EDUARDO BARBOSA, divorciado, profi ssão eletrotécnico, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Penha de França), no dia dez de julho de mil novecentos 
e cinquenta e nove (10/07/1959), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de 
Geraldo Barbosa e de Adelina Barbosa de Jesus. A pretendente: ZÉLIA APARECIDA 
ADÃO, solteira, profi ssão esteticista, nascida em Mococa, Estado de São Paulo (Distrito 
de São Benedito das Areias), no dia quatro de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e oito (04/10/1958), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Sebastião Adão e 
de Maria Benedita Cândido.
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


