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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:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LUCAS MOSS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 13/07/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Fernandes e de Sandra Regina Moss 
Fernandes. A pretendente: AMANDA NOBREGA DE MORAES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de sala, nascida em Piedade - SP, no dia 23/08/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci de Moraes e de Luciana 
Aparecida da Silva Moraes.

O pretendente: ANDERSON DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de compras, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 22/08/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Vieira da Silva e de 
Abigail Dias da Silva. A pretendente: RENATA FLORIO, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/10/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio Florio e de Neusa 
dos Santos João Florio.

O pretendente: NEDSON CABRAL PINTO, estado civil divorciado, profi ssão assessor 
comercial, nascido em Amargosa - BA, no dia 29/01/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Gomes Pinto e de Maria de Jesus Cabral 
Pinto. A pretendente: MICHELLE DANTAS, estado civil solteira, profi ssão assessora 
comercial, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/04/1982, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso de Ligório Dantas Filho e de 
Maria do Carmo Dantas.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA HAZENFRATZ, estado civil solteiro, profissão 
coordenador de manutenção, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 
12/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Rogerio Hazenfratz e de Rosimeire Izilda Ferreira Hazenfratz. A pretendente: FA-
BIANA SAQUELI MAGALHÃES, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 05/10/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osmar da Silva Magalhães e de Antonia 
Saqueli Magalhães.

O pretendente: RODRIGO DA MOTTA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/04/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osmario Francisco da 
Silva e de Virginia Aparecida da Motta Silva. A pretendente: GIULIANNA CA-
VALCANTI CONSOLARI, estado civil solteira, profissão bancária, nascida nesta 
Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 16/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rinaldo Horvath Consolari e de Suely 
Cavalcanti Consolari.

O pretendente: SIDNEY VIEIRA ABRUCEZI, estado civil divorciado, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 16/06/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gercinei Abrucezi e de Mara 
dos Santos Vieira. A pretendente: KARINY OCON PAULINO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 11/07/1989, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dircio Paulino e de 
Marilda Aparecida Ocon.

O pretendente: SIDNEI CLÁUDIO PANTIGAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 25/12/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Cláudio Pantigas e de 
Claudia Ferreira Marques Pantigas. A pretendente: CAROLINE PETERMANN, estado civil 
solteira, profi ssão profi ssional de marketing, nascida em Itajaí - SC, no dia 27/10/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hansjorg Petermann 
e de Sirlei Maria Batista.

O pretendente: LEONARDO ALVES MELO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Sobral (Groaíras), no dia 28/09/1990, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deusdedith Alves Rodrigues Melo e de Antonia Alves 
Rodrigues. A pretendente: IÁNE OLIVEIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi s-
são balconista, nascida em Uibaí - CE, no dia 13/08/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Willian Douglas Ferreira de Carvalho e de Valdira 
Oliveira de Carvalho.

O pretendente: PHILIPE ASSARITO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Ferreira Pinto e de Patricia Assarito Pinto. 
A pretendente: CAMILA CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 16/10/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Cardoso da Silva e de 
Claudete Aparecida da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA, solteiro, profi ssão designer, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia vinte e um de março de 
mil novecentos e oitenta e cinco (21/03/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Manoel Carlos Santana da Silva e de Maria Lailda Marques. A pretendente: 
MARINA CORRÊA DE OLIVEIRA ROCHA, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia treze de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (13/04/1988), residente e domiciliada em Interlagos, nesta Capital, fi lha de 
Jorge de Jesus Rocha e de Ligia Correa de Oliveira. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: GABRIEL JOSÉ FERNANDES FRASSI, solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia oito de 
março de mil novecentos e noventa e um (08/03/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Mario Sergio Frassi e de Silvia Maria Gonçalves Fernandes Frassi. A 
pretendente: CARLA YURI MATSUMOTO, solteira, profi ssão engenheira de materiais, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e dois de setembro de 
mil novecentos e oitenta e seis (22/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de José Carlos Matsumoto e de Emiko Shimoda Matsumoto.

O pretendente: ADONIS DOS SANTOS, solteiro, profi ssão analista comercial, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia vinte e um de junho de mil novecentos 
e oitenta e seis (21/06/1986), residente e domiciliado no Jardim Ester, nesta Capital, 
fi lho de José Domingos dos Santos e de Iolanda Aparecida Constantino dos Santos. A 
pretendente: NATÁLIA ROSA CONTENTE DA SILVA, solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (08/09/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Joel Contente da Silva e de Paula Ribeiro Rosa Contente da Silva. Obs.: Enviado 
Cópia do Edital de Proclamas ao subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FRANCO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO, solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito (29/10/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Fernando Sergio Lavacchini Ramunno e de Lucia de Fatima Macedo 
Alves Lavacchini Ramunno. A pretendente: GABRIELA SIQUEIRA DE PAULA SOUZA, 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim 
Paulista), no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e dois (10/11/1992), 
residente e domiciliada em Água Fria, nesta Capital, fi lha de João do Carmo Ferreira 
Souza e de Rosana Moraes Siqueira Souza.

O pretendente: RODOLFO BLANCO ARAUJO, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no dia seis de abril de mil novecentos e 
noventa e um (06/04/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Marcos 
Schrank Araujo e de Ana Silvia Munhoz Blanco Araujo. A pretendente: ANA CRISTINA 
PETRONI DE ALMEIDA SAMPAIO, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
Barretos, Estado de São Paulo, no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e três (24/06/1993), residente e domiciliada em Indaiatuba - Estado de São 
Paulo, fi lha de João de Almeida Sampaio Filho e de Maria Teresa Petroni Sampaio. 
Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do Cartório de Indaiatuba, Estado de São Paulo.

O pretendente: JONATHAN KA HUN TSO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia dezesseis de julho de mil novecentos 
e oitenta e sete (16/07/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Tso 
Lam Sing e de Chang An No. O pretendente: LEONARDO MATHEUS MARCONDES 
PEREIRA, solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Cerqueira Cesar), no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (03/10/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Carlos Augusto da Silva Pereira e de 
Maria de Lourdes Marcondes Pereira.

O pretendente: DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia treze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (13/10/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Gilberto Fernandes de Souza e de Rosangela Maria de Souza. A pretendente: ALINE 
OKADA FERREIRA, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Vila Mariana), no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (26/01/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Kleber dos Santos 
Ferreira e de Rosana Megumi Okada Ferreira.

O pretendente: BRUNO BLOTTA BAPTISTA, solteiro, profi ssão biólogo, nascido em 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia trinta e um de 
outubro de mil novecentos e oitenta e um (31/10/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Milton Mascagni Baptista Filho e de Maria Regina Blotta Baptista. 
A pretendente: ANA CAROLINA DE FARIA FERNANDES, solteira, profi ssão bióloga, 
nascida em Santos, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia vinte e cinco de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (25/01/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Carlos Alberto Monteiro Fernandes e de Maria Cristina de Faria 
Fernandes.

O pretendente: VITOR BOSCO DOTTORI, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (15/12/1988), residente e domiciliado em Higienópolis, nesta 
Capital, fi lho de Flavio Hodo Andrés Dottori e de Valeria Bosco Dottori. A pretendente: 
ANA CAROLINA GARBARINO ZANCANER, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (30/12/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Walter Henrique Zancaner Filho e de Claudia Garbarino 
Zancaner. Obs.: Foi enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR, solteiro, profi ssão juiz 
de direito, nascido em Campinas, Estado de São Paulo, no dia oito de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (08/05/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Antonio Carlos Alves Braga e de Vera Regina Valente Alves Braga. A pretendente: 
CRISTIANE MARIA FERRARI, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Vila Guilherme), no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos 
e setenta e cinco (27/10/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José 
Pedro Ferrari e de Isabel Maria Sardinha Ferrari.

O pretendente: MARCUS VINICIUS SOFIA, solteiro, profi ssão professor de educação 
física, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Belenzinho), no dia trinta de janeiro de 
mil novecentos e setenta e seis (30/01/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Marcos Antonio Sofi a e de Maria Inez Molinari Sofi a. A pretendente: ANA 
CLAUDIA BARBOSA, solteira, profi ssão secretária, nascida no Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro (5ª Circunscrição), no dia nove de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (09/06/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Dulcineia Maria 
Barbosa.

O pretendente: RICCARDO CAMPANELLA SAVIO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dezesseis de julho de 
mil novecentos e oitenta e um (16/07/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Roberto Savio e de Izabel Campanella Savio. A pretendente: MARIANA 
CORRÊA ASSIS, solteira, profi ssão engenheira, nascida em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais, no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (15/06/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José Waldir de Castro Assis e de 
Leticia Lima Corrêa.

O pretendente: FRANK MARCEL FONSECA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Itajubá, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e sete de março de mil novecentos e 
oitenta e quatro (27/03/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Milton 
Monteiro da Fonseca e de Ana Lúcia Fernandes Fonseca. A pretendente: FABIANE 
MENDES DE LIMA, solteira, profi ssão empresária, nascida em Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (06/04/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Reginaldo Afonso Dias Lima e de 
Floriza Aparecida Mendes de Lima.

O pretendente: ROBERTO GENIN DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão aeronauta, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Mariana), no dia treze de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (13/07/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Abilio Ribeiro de Oliveira e de Maria Cecilia Genin de Oliveira. A pretendente: RENATA 
PETRUCCI OLIVEIRA, divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em 
Itajubá, Estado de Minas Gerais, no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(13/02/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Moretzsohn Luiz de 
Oliveira Junior e de Leticia Stella Petrucci Oliveira.

O pretendente: SERGIO BINOTTI, divorciado, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Perdizes), no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
sessenta e oito (26/05/1968), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de Oswaldo 
José Binotti e de Neide Binotti. A pretendente: MARINA LEANÇA, divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia doze 
de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (12/04/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Alfi o Leança Filho e de Sonia Regina Costa Leança. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: ALEXANDRE GUTIERREZ BELTRÃO NETO, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Londrina, Estado do Paraná, no dia sete de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e oito (07/02/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Lauro de Castro Beltrão e de Isa Borges de Carvalho Beltrão. A pretendente: 
BRIGIDA ADELE MENEGATTI, divorciada, profi ssão atriz, nascida em Curitibanos, 
Estado de Santa Catarina, no dia três de outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(03/10/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Clovis José Menegatti e 
de Diva Teresinha Menegatti.

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:

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

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: SAMUEL ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/05/1996), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Geraldo do Nascimento e de Maria Lucia 
Alves Feitoza. A pretendente: MAYARA BONIFÁCIO SISCAR BERNARDES, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/05/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Siscar Bernardes 
e de Tatiane Bonifacio. 

O pretendente: JOSÉ PEDRO DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Paulista - PE, no dia (06/10/1940), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Pedro João da Cruz e de Joaquina Maria da Cruz. A 
pretendente: HELENA DE OLIVEIRA CORRÊA, estado civil viúva, profissão apo-
sentada, nascida em São Tomas de Aquino - MG, no dia (05/01/1943), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Luiz Teofilo de Carvalho e de Iolanda 
de Oliveira Carvalho.

O pretendente: ANTONIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido em Poções (Distrito Sede do Município de Caetanos) - BA, no dia (28/05/1960), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fulgencio Gomes da Silva e de 
Genilia Gomes da Silva. A pretendente: IVONETE MARINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Taquaritinga do Norte (1º Distrito) - PE, no dia (30/04/1959), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vicente da Silva e de Marina 
Maria da Conceição.

O pretendente: LUCAS MENDES SALES, estado civil solteiro, profissão analista 
junior, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (17/07/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ademir Sales e de Maria de Lourdes 
Mendes Sales. A pretendente: VALÉRIA DANDALO, estado civil solteira, profis-
são enfermeira, nascida nesta Capita, Vila Madalena - SP, no dia (04/05/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Adão Dandalo e de Maria 
Amália Barreto Dandalo.

O pretendente: ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Dario Meira - BA, no dia (12/03/1989), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Castro de Almeida e de Ana Maria da 
Conceição Pereira. A pretendente: ALBA PATRICIA DA MATA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Itagiba (Distrito de Japumirim) - BA, no dia (16/08/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Homero da Mata Santos e de 
Magnólia Santos Fontoura. 

O pretendente: RODRIGO APARECIDO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
supervisor, nascido em Coronel Fabriciano - MG, no dia (07/04/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Ribeiro e de Eva Aparecida 
Ribeiro. A pretendente: FABIANA DOS SANTOS AMANCIO, estado civil solteira, pro-
fi ssão agente de reservas, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/04/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Amancio e de Maurizia 
Batista dos Santos Amancio. 

O pretendente: JOSÉ FÁBIO MENDES FURTADO, estado civil solteiro, profi ssão carpin-
teiro, nascido em Barras (1º Ofício de Município de Teresina) - PI, no dia (05/10/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco das Chagas Furtado e 
de Raimunda Mendes da Silva. A pretendente: JESUMARIA ALVES LUSTOSA, estado 
civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em Imperatriz - MA, no dia (10/12/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Ximenes Lustosa e de 
Maria de Jesus Alves Lustosa.

O pretendente: GUSTAVO FELIPE DUARTE MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (21/06/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jeverson Monteiro e de Sonia Duarte de Lima 
Monteiro. A pretendente: SALETE DE MACÊDO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Campina Grande (Distrito do Município de Aroeiras) – PB, no 
dia (12/08/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vital Pereira 
e de Maria José de Macêdo Pereira.

O pretendente: ANDERSON CARUSO, estado civil divorciado, profi ssão policial civil, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (22/08/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Caruso Neto e de Neide Aparecida Pereira Caruso. 
A pretendente: IVELISE COUTINHO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vende-
dora, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (11/03/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Augusto da Silva e de Ivete Rodrigues 
Coutinho da Silva.

O pretendente: HOMERO DE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técni-
co em enfermagem, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (26/04/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Heleno José da Silva e de Maria Aparecida 
de Carvalho Silva. A pretendente: SUELY BATISTA TEIXEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Gonçalo (Vila de Monjolos) - RJ, no 
dia (07/10/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Teixeira da 
Silva e de Mariza Batista Teixeira.

O pretendente: DIMAS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar de manutenção, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia (06/10/1969), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Rodrigues da Silva e 
de Walda Augusto Rodrigues da Silva. A pretendente: VALDETE FERREIRA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (20/09/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arlindo Ferreira 
da Silva e de Eleozina Santos da Silva.

O pretendente: MARCOS DA SILVA REIS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (26/08/1997), residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Nascimento José dos Reis e de Rosemeire Aparecida 
da Silva. A pretendente: MARIANA APARECIDA FLORIANO MARTINS, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/06/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson José Martins e de Rosana 
Aparecida Floriano. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

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

O pretendente: PAULO ALVARES NUNO PEREIRA FILHO, profissão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido 
aos: 01/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Paulo 
Alvares Nuno Pereira e de Katya Valeria Aparecida Barão Dini. A pretendente: 
NATHALIA COSTA SIMÕES, profissão: veterinária, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 21/12/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manoel Alberto Simões e de Marilene 
Aparecida Costa Simões.

O pretendente: MARCO ANTONIO GALVÃO DE FRANÇA JUNIOR, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
nascido aos: 04/04/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Marco Antonio Galvão de França e de Maria Aparecida Balceiro Leonardo Galvão. 
A pretendente: MARÍLIA DOS SANTOS FREIRE, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, nascido aos: 14/11/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Melo Freire Junior e de Ivani 
Aparecida dos Santos Freire.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA, profi ssão: gerente de 
contratos, estado civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 
03/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eugenio Luiz da 
Silva e de Janete de Oliveira Santos. A pretendente: ANA PAULA TAUB, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: em Araraquara - SP, nascido aos: 
18/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Taub e 
de Maria Aparecida Sanchez.

O pretendente: JOÃO FELIPE DA SILVA SANTOS, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/02/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Rodrigues dos Santos e de Aparecida 
Francisca da Silva Santos. A pretendente: GLEICE REGINA RANGEL GONÇALVES, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, 
nascido aos: 25/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcia 
Regina Rangel Gonçalves.

O pretendente: MICHELLE MAURICIO, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 04/10/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luciomar Mauricio e de Maria de Fatima Mauricio. 
A pretendente: GRAZIÉLIA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Valença - BA, nascido aos: 05/02/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aureliano Gonzaga dos Santos e de Maria 
José Pereira.

O pretendente: RENATO ARIANO GALANTE NETO, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, nascido aos: 09/06/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Renato Ribeiro Ariano e de 
Maria Fernanda de Freitas Ariano. A pretendente: JULIANA IANNONE MARÇAL 
DE OLIVEIRA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Santana - SP, nascido aos: 12/11/1982, residente e domiciliada nesta Ca-
pital - SP, filha de Cesar Braga Marçal de Oliveira e de Denise Eleonora Iannone 
de Oliveira.

O pretendente: RICARDO BRAGA SALLES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 11/09/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Maria Salles e de Marly 
Braga Salles. A pretendente: VANIA DA SILVA ALVES, profi ssão: analista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 17/10/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dasio Ferreira Alves e de 
Maria das Graças Alves.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA 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:

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEXANDRE LIMA SCOZ, profi ssão: psicólogo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1965, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Adolar Scoz e de Beatriz Judith Lima Scoz. A 
pretendente: HELENA MACHADO CAMPIGLIA, profi ssão: médica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/12/1972, residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Roberto Pacheco Campiglia e de Maria 
Cassilda Machado Campiglia.

O pretendente: HENRIQUE HIROSHI YOKOTA, profi ssão: engenheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1978, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Hadime Yokota e de Yoshiko Yokota. A preten-
dente: CARLA CRISTIANE CAMPOS DO AMARAL, profi ssão: publicitária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 05/06/1977, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Euclides Campos do Amaral e de 
Mercia Eustaquia Campos do Amaral.

O pretendente: ADRIANA MALLET TOUEG, profi ssão: médica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1981, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de André Toueg e de Nely das Graças Mallet 
Toueg. A pretendente: SABINE ZINK BOLONHINI, profi ssão: consultora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 18/07/1985, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Bolonhini Junior e de 
Carmen Zink Bolonhini.
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

44ª VC - Capital. EDITAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PRAZO DE 20 (VINTE) 
DIAS, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços, QUE 
VSTP EDUCAÇÃO LTDA MOVE CONTRA Hyung Ok Kim, PROCESSO Nº 1059749-
68.2013.8.26.0100/01.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao(à)(s) Exectdo: Hyung Ok 
Kim, R JAVAES, 545, BOM RETIRO - CEP 01130-010, São Paulo-SP, CPF 227.765.358-64, RG 
V418728-Z, Casado, Coreano, Administrador. E como não foi(ram) encontrado(a)(s) expediu-se o 
presente edital, com Prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da lei, por meio 
do qual fica(m) INTIMADO(A)(S) ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes: INTIME-SE o 
devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 
256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento, a pagar o valor fixado no julgado da 
ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.” e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o 
prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, 
a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 12 de dezembro de 2016. 

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE 
REGIME DE BENS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1110488- 40.2016.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado deSão 
Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, nos termos do 
Art. 1.639, § 2º, do Código Civil/2002, cominado com o Art. 734 §1º, do C.P.C., a todos que o 
presente edital virem, que ANTONIO CARLOS TUNEU RODRIGUES e LUIZ GUILHERME 
WERNECK PAIVA ingressaram com procedimento, almejando alterar o regime de bens de seu 
casamento, de Comunhão Universal de Bens para COMUNHÃO DE SEPARAÇÃO TOTAL 
DE BENS. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017. 


