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

O pretendente: FELIPE RISO BEZERRA LEITE, solteiro, profi ssão engenheiro elétrico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e cinco de 
junho de mil novecentos e noventa e um (25/06/1991), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de João Antonio Dantas Bezerra Leite e de Carla Maria Riso Bezerra 
Leite. A pretendente: FERNANDA SCHAPKE MILANI, solteira, profi ssão designer de 
moda, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e noventa e dois (23/04/1992), residente e domiciliada nesta Capital, 
fi lha de Fernando Salles Milani e de Andréa Schapke Milani. Obs.: Enviado cópia do 
edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: RAFAEL MENEZES SUEISHI, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia dezessete de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (17/04/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Alberto Sheiji Sueishi e de Maria Bernardete Lima de Menezes Sueishi. A 
pretendente: MARÍLIA FERREIRA DE FIGUEIREDO, solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Franca, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (14/09/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Tomás Spessoto de Figueiredo e de Sandra Maria Ferreira de Figueiredo.

O pretendente: HERNAN IGNACIO DEL SASTRE, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Bernal, Província de Buenos Aires, Argentina, no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove (25/08/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Hernan Ignacio Del Sastre e de Maria Cecilia Rostagno. A pretendente: LETÍCIA 
KUNTZE CASSEL, solteira, profi ssão administradora, nascida em Novo Hamburgo, 
Estado do Rio Grande do Sul (1º Zona), no dia nove de dezembro de mil novecentos e 
noventa (09/12/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Raul Cassel e 
de Déborah Kuntze Cassel.

O pretendente: ALEXANDRE KIM SANGALAN SASAOKA, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dez de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (10/08/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Hiroaki Sasaoka e de Anna Maria Sangalan Sasaoka. A pretendente: ISABELLA 
DE PAULA LOBO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Belém, Estado do Pará 
(3º Ofício), no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (02/02/1989), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Arthur de Paula Lobo e de Cristiane 
de Paula Lobo.

O pretendente: VICTOR DA SILVA DE CARVALHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (25/02/1981), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Neldo Lourenço Cremonini de Carvalho e de Ana Maria da Silva de 
Carvalho. A pretendente: BRUNEI ONGARATO, solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Carlos, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze de agosto de mil 
novecentos e setenta e oito (12/08/1978), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Juarez Ongarato e de Claudete Ana Boldrini Ongarato.

O pretendente: GABRIEL FONTES URBINI, solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia vinte e quatro de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (24/06/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Hugo Urbini Neto e de Cássia Fontes Urbini. A pretendente: LUIZA DA ROCHA PAES 
HEGG, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Jardim América), no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (07/08/1988), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Cicero de Alencar Hegg e de Licia 
Maria Medeiros de Rocha Paes.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ANDRÉ RUGITSKY AZEM, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (05/06/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Fabio Azem e de Regina Helena Rugitsky Azem. A convivente: GABRIELA 
PANZERA LEITE SAAD, solteira, profi ssão adimnistradora de empresas, nascida 
em Greenwich, Connecticut, Estados Unidos da América (Transcrito no 1º Subdistrito 
Sé, nesta Capital), no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/11/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Eduardo Jorge Chame 
Saad e de Lídia Panzera Saad. 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 convivente: LEONIDAS PANAGIOTIS KOULOURIS, solteiro, profi ssão técnico de 
eventos, nascido em Araras,Estado de São Paulo, no dia vinte e três de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (23/02/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Panagiotis Georgios Koulouris e de Ana Beatriz de Andrade Montagnoli. A convivente: 
GABRIELA MECHI DE BRITO, solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte de abril de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/04/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José 
Inácio de Brito e de Renata Aparecida Mechi de Brito. 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: FABIO CONSULI DEL PINO, profi ssão: supervisor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1981, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Del Pino e de Maria de 
Lourdes Consuli Del Pino. A pretendente: DANIELLE CASSIANO DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, data-nascimento: 
18/02/1978, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Antenor 
Francisco da Silva e de Leonor Cassiano da Silva.

O pretendente: JOSE ALEKSANDRO DE LAVOR, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Maria de Lavor e de Raimunda Benedito de 
Lavor. A pretendente: LUCIENE APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/01/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Coelho de Souza e de Fatima Aparecida 
Teixeira.

O pretendente: LUÍS ROBERTO BARBOZA DE BARROS, profi ssão: corretor de 
seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 25/05/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Roberto Barboza de Barros e de Célia Maria Capretz Barboza de Barros. A pretendente: 
ROBERTA KELLY SILVA, profi ssão: esteticista, estado civil:, naturalidade: nesta 
Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 03/12/1973, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Verseri Silva e de Elisabeth Silva.

O pretendente: ALAN VIEIRA DE JESUS, profi ssão: auxíliar de segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 31/07/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Vieira de Jesus e de Maria José Ribeiro 
de Jesus. A pretendente: THAIS THIEME KITAHARA, profi ssão: consultora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Massayuki Kitahara e de Ana 
Lucia Kitahara.

O pretendente: NILTON CÉSAR POLETTO, profi ssão: analista de sinistros, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mandaguari - PR, data-nascimento: 23/12/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Hobel Poletto e de Maria Brenha 
Poletto. A pretendente: LUCIANA RIBEIRO TARTUCE, profi ssão: psicologa, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
18/10/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Gabriel Tartuce 
e de Heloisa Helena Ribeiro Tartuce.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA LEITE, profi ssão: facilitador de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 18/08/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valmir Pereira Leite e de Neuza 
Pereira de Carvalho Leite. A pretendente: PRISCILA PELLEGRINO, profi ssão: bancaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
03/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Henrique Augusto 
Pellegrino e de Sonia Regina Burckert Pellegrino.

O pretendente: REGINALDO AMBROSIO, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ambrosio Filho e de Nair Ambrosio. A pretendente: 
RUTH RAMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: ofi cial administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 10/04/1967, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo de Oliveira e de Otilia Machado 
Diniz de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO DE BARROS FREITAS, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 25/06/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Barbosa de Freitas e de Maria 
Luciene de Barros Freitas. A pretendente: MARINA ARAUJO DE FIGUEIREDO, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-
nascimento: 06/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurino 
Ribeiro de Figueiredo e de Maria Ivonete de Araujo de Figueiredo.

O pretendente: DENNY CALLAHAN NOGUEIRA DE SÁ, profi ssão: design gráfi co, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Washington Brasil de Sá e de 
Vera Lucia de Mello Sá. A pretendente: RAQUEL DE CASTRO OLIVEIRA, profi ssão: 
tecnologa em comercio exterior, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo - SP, data-nascimento: 26/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Tadeu dos Santos Oliveira e de Maria Aparecida de Castro Oliveira.

O pretendente: MARCOS GARISIO SARTORI HADDAD, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 22/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mário Georges Haddad e de 
Magaly Garisio Sartori Haddad. A pretendente: NATACHA ALBANESE FERNANDES, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, 
data-nascimento: 26/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Salvador Fernandes Sobrinho e de Mônica Albanese Fernandes.

O pretendente: RAFAEL DE MATOS SANTOS, profi ssão: analista de suporte tecnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
12/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adilson Arlindo dos 
Santos e de Alzira Maria de Matos Santos. A pretendente: PRISCILA VIVEIROS 
MONTEIRO, profi ssão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 06/05/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar Monteiro e de Mara 
Lucia Viveiros Monteiro.

O pretendente: ALEXANDRE DE SOUZA MENDONÇA, profi ssão:, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Lopes de Mendonça e de Dirce de Souza. 
A pretendente: MARIA RENATA ARAUJO DE FREITAS, profi ssão: bancaria, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Inacio Cavalcante de Freitas e de 
Edileusa de Araujo Freitas.

O pretendente: SAMUEL ALVES PEREIRA, profi ssão: auxíliar açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Crateús - CE, data-nascimento: 10/11/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Salomão Calixto Pereira e de Ozelia Alves 
das Flores. A pretendente: AMANDA FRAVOLINE TEIXEIRA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, São Paulo, Santo André - 
SP, data-nascimento: 25/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Alves Teixeira Filho e de Adriana dos Santos Fravoline.

O pretendente: PAULO REIS SILVEIRA, profi ssão: operador de transporte metrovi, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Paulo Silva da Silveira e de Vilma 
dos Reis Silveira. A pretendente: ALEXSANDRA NEMOARA IASMIN STEVANNOVICK 
ALVES LOPES, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 06/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Sérgio Luiz Alves Lopes e de Sonia Alves Lopes.

O pretendente: GLADSON CLAYTON DE SOUZA CARVALHO, profi ssão: churrasqueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Paula Carvalho e de 
Maria das Graças Souza Carvalho. A pretendente: ROBERTA CRISTINA ALVES DA 
SILVA, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Liberdade - SP, data-nascimento: 29/11/1973, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de João Alves da Silva e de Rosa Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: ALEX OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente técnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Oliveira da Silva e de Maria Helena 
Bezerra da Silva. A pretendente: JAKEELLYNE SMITH LEE DA CONCEIÇÃO FLÔR, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 17/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Francisco Flôr e de Maria Romilda da Conceição Flôr.

O pretendente: WILLIANS ARAUJO RODRIGUES, profi ssão: caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 22/12/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Isaias Ferino Rodrigues e de Sonia Maria 
Araujo Rodrigues. A pretendente: DANIELI FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira da Silva 
e de Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: SAULO ORTIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: radialista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Miranda Alves de Oliveira e de Clotilde Benicia Ortiz de 
Oliveira. A pretendente: JULIANA PANTEN, profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 01/05/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Walter Panten Filho e de Zilda Jucius 
Panten.

O pretendente: ROGÉRIO DA CUNHA LOPES, profi ssão: gerente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 23/03/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Waldir Lopes Blanes e de Selma 
da Cunha Lopes. A pretendente: DENISE MARQUES DE MATOS, profi ssão: gerente 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/10/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Raul de Matos e 
de Maria Marques de Matos.

O pretendente: RODRIGO BORGES RIBEIRO, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 10/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gervasio Ribeiro e de Maria Izabel 
Nogueira Borges Ribeiro. A pretendente: FERNANDA MEDRADO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: líder de logística, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 04/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Gonçalves de Oliveira e de Maria de Lourdes Medrado da Silva.

O pretendente: ERIC DOMECILDES RECHANBERG, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
07/08/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Rechanberg 
e de Maria José Domecildes Rechanberg. A pretendente: RENATA VALIDO DOS 
SANTOS, profi ssão: estilista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, data-nascimento: 07/10/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jairo Valido dos Santos e de Hilda Valido dos Santos.

O pretendente: JAIR DE SOUSA, profi ssão: massoterapeuta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 05/05/1958, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vicente de Sousa e de Maria Rita de Sousa. A 
pretendente: VALERIA XAVIER MARTINEZ PENHA, profi ssão: química, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 29/09/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Guilherme Martinez Penha e de 
Marlene Xavier Martinez Penha.

O pretendente: JOELSON GUSTAVO PEREIRA GOMES, profi ssão: auxiliar de 
coordenação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-
nascimento: 03/05/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel Pereira 
Gomes e de Ana Lucia Siqueira Gomes. A pretendente: STEFFANY LIMA DE SOUSA, 
profi ssão: depiladora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - 
SP, data-nascimento: 11/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Aroldo Atanasio de Sousa e de Maria Rosângela Lima de Sousa.

O pretendente: WAGNER CARLINI, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, data-nascimento: 27/10/1944, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Carlini e de Julieta Paduani. A 
pretendente: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 06/11/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silvino Conceição dos Santos e de Idalia Oliveira 
Santos.

O pretendente: JOSIEL BECHTLOFF DOS SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Jandira - SP, data-nascimento: 18/06/1986, residente e 
domiciliado em Jandira - SP, fi lho de Josias Terézio dos Santos e de Delair Bechtloff dos 
Santos. A pretendente: MAELI ANTUNES PEDROSO, profi ssão: gerente de câmbio 
e turismo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 06/08/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joel 
Antunes Pedroso e de Hilda Pim Antunes.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino

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:

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ANDRÉ SÉRGIO VICENTE DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/07/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Roberto Diniz e de Maria Angela Vicente Diniz. A 
pretendente: CARLA CRISTINE VIANA BORBOREMA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (15/12/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Borborema e de Vera Lucia 
Viana Borborema.

O pretendente: VANIZO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/03/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Valdeci Ribeiro da Silva e de Maria 
Neri Pedrosa Santana Ribeiro. A pretendente: VIVIAN MACIEL DE FARIA, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (24/09/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Delvequio Pereira de Faria e de 
Dagmar Silva Maciel.

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 
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

1ª Vara Cível - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0060748-41.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
KATIA APARECIDA D’AMARO TRISTÃO, CPF. 091.841.658-20 que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação monitória, objetivando o recebimento de R$ 1.074,98 (Ago/2013), acrescidos 
de juros e correção monetária, oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Estando a requerida em local ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após o prazo supra (isenta de custas e honorários 
advocatícios), pague a quantia reclamada ou ofereça embargos, sob pena de conversão da ação 
Monitória em Execução. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

3ª Vara Cível - Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003754-58.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, do Estado de São Paulo, Dr.(a) Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a REGINALDO CASUSA DE MELO, CPF. 132.338.234-87 que nos autos da ação Monitória julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por MD EDUCACIONAL LTDA, 
foi DETERMINADO a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$5.941,30 
(atualizado até Junho/2016), que deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (art. 525 do NCPC). Será 
o presente afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, 07 de outubro de 2016. 

4ª Vara Cível - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1002197-11.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
NATHALY LOBO SILVA, CPF 345.075.898-51, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$18.872,11 (Fev/2014), acrescidos de 
juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta 
das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador  especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0023854-63.2013.8.26.0100 343/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eugenio Monte Mor, e Lygia de Mello Monte Mor, 
Américo Floriano de Toledo, Marina de Mello Toledo, Haroldo Kneese de Mello, Alice Uchoa 
Cintra de Mello, Horácio Kneese de Mello, Lydia Manara de Mello, Iris Meinberg, Clotilde de 
Mello Meinberg, Nestor Alberto de Macedo, Blanche de Macedo , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Miriam 
Guazzo e outrto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóbvel 
localizado na Avenida Cursino e Rua Francisco Dias, lotes 1 e 64 da quadra 23, Jardim Saúde, São 
Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, afluir após o 
prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Neste cenário, há quem diga 
que ao apresentar alguma 
patologia, a herança também 

é da família. Mas não é bem assim. 
De acordo com a Dra. Bianca Bianco, 
geneticista parceria da Criogênesis, 
é importante que as pessoas com-
preendam que doença genética não é 
sinônimo de doença hereditária. 

Todas as doenças hereditárias são 
genéticas, mas nem todas as doenças 
genéticas são hereditárias. Isso acon-
tece porque as doenças genéticas são 
desenvolvidas a partir de um erro no 
material genético que podem aparecer 
pela primeira vez na família, como a 
síndrome de Down. 

Já as doenças hereditárias mostram 
a tendência de uma pessoa ter o 
problema, mas isso não quer dizer 
obrigatoriamente que ela terá. Por 
exemplo, se na família do pai e da mãe 
existem casos de diabetes, hiperten-
são, é mais provável que o fi lho possa 
ter essas doenças. Por outro lado, a 
probabilidade de elas se manifestarem 

Diferenças entre doenças genéticas e hereditárias
Herdamos dos nossos pais um código, o DNA, que carrega toda nossa informação genética. É ele que diferencia uma pessoa e outra, desde a cor dos olhos 
até a suscetibilidade para doenças

também pode depender da interação 
com o ambiente e hábitos.  

Com o avanço da medicina, surgi-
ram meios de tornar a manifestação 
dessas doenças menos graves ou 
mantê-las sob controle.  Um deles é o 
aconselhamento genético, que busca 
não só identifi car as possíveis doenças 
hereditárias como orientar a família 
diante de resultados. 

“Um importante avanço da me-
dicina, o aconselhamento genético é 

uma consulta na qual são avaliados 
os riscos hereditários associados às 
condições genéticas. Essa consulta 
pode ser realizada em três situa-
ções principais: fase reprodutiva ou 
pré-natal (quando são detectadas 
malformações e síndromes durante 
a gestação), ou para prevenção 
de doenças genética que já exista 
naquela família, como o diagnósotico 
genético pré-implantacional, por 
exemplo, após o nascimento e em 

casos de câncer hereditário”, destaca 
a geneticista. 

Uma das doenças que mais gera 
dúvida sobre seu caráter é o câncer. 
Isso porque   a doença tem uma base 
genética, mas as alterações gênicas 
envolvidas no câncer ocorrem de 
forma hereditária em alguns casos, 
como explica Bianca: “grande parte 
das ocorrências de câncer deve-se 
a exposições ambientais, ou seja, 
alterações genéticas que as células 
sofrem ao longo da vida, mas que não 
são hereditárias. 

No entanto, em média 5% a 10% das 
ocorrências de alguns tipos de câncer 
na população são de caráter heredi-
tário, frequentemente associado aos 
tumores de câncer de mama, câncer 
de cólon e reto e câncer de ovário. 
Importante lembrar, no entanto, que 
nem todo indivíduo que herda uma 
predisposição genética irá desen-
volver a doença”.

Para os futuros papais com casos 
de câncer na família, uma opção pre-

ventiva é o congelamento do sangue 
presente no cordão umbilical. “As 
células-tronco são usadas para recu-
perar o sistema hematopoiético (re-
sponsável pela fabricação das células 
sanguíneas) de pacientes submetidos 
à quimioterapia e/ou à radioterapia. 

Nessas situações, a infusão é vital, 
uma vez que esses tratamentos também 
destroem o tecido que produz o sangue 
do paciente”, pontua.  É importante 
destacar que as células-tronco, além 
de serem compatíveis com o próprio 
bebê, possuem uma chance elevada 
de compatibilidade entre irmãos. 
“Com as células criopreservadas, há 
maior rapidez no tratamento e, após o 
transplante, há a diminuição dos riscos 
de rejeição e efeitos colaterais. 

Além disso, durante a estocagem 
as células fi cam protegidas de ações 
ambientais”, pontua Nelson Tatsui, 
Diretor-Técnico do Grupo Criogênesis 
e Hematologista do HC-FMUSP.

Fonte e mais informações (www.
criogenesis.com.br).
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