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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:

O pretendente: UBIRATAN SOARES DE JESUS, profi ssão: encarregado de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 28/02/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Boaventura Soares de Jesus e de 
Maura Pereira Silva. A pretendente: ADRIANA CRISTIANE DE SOUZA GIMENES, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/09/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Gimenes e 
de Neide de Souza Gimenes.

O pretendente: PEDRO FERNANDES ROSA, profi ssão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Sabáudia - PR, data-nascimento: 28/06/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Hercílio Fernandes Rosa e de Joana Batista de Mello Rosa. A 
pretendente: SUELI APARECIDA PEREIRA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/12/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: CARLOS LAÉRCIO NUNES DE MAGALHÃES, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato - PI, data-nasci-
mento: 30/06/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Agostinho 
Pinto de Magalhães e de Isabel Nunes de Magalhães. A pretendente: CLAUDETE 
NAZIAZENO ROCHA, profissão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Valdomiro Naziazeno Rocha e de Matildes Francisca Nazia-
zeno Rocha.

O pretendente: PAULO EDUARDO VIRGINIO DE MATOS, profissão: operador 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 13/09/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Re-
nato Rodrigues de Matos e de Sandra Regina Virginio de Matos. A pretendente: 
DANIELA CANDIDA DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/06/1992, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, filha de José Aleixo de Oliveira e de Elza Candida de 
Oliveira.

O pretendente: REGINALDO RENAN SILVA DA ROCHA, profi ssão: leiturista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marta Silva da Rocha. A pretendente: EVELYN 
BATISTA SILVA, profi ssão: monitora de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Claudionor Santos Silva e de Marilene Batista do Nascimento.

O pretendente: DENIS EUGÊNIO DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1981, residente e domi-
ciliado Rua Cabureicica - São Paulo - SP, fi lho de José Eugênio de Oliveira e de Maria 
Lucia Duarte Marchiori. A pretendente: ANA PAULA DE OLIVEIRA LOPES, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Sandro André - SP, data-nascimento: 
08/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudionor de Amorim 
Lopes e de Dolores de Oliveira Lopes.

O pretendente: RAPHAEL PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/06/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ruy dos Santos e de Osmarene Pinheiro dos Santos. 
A pretendente: KÁTIA PINHEIRO DE SOUZA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Bartolomeu Antonio de Souza e de Cleide Pinheiro de Souza.

O pretendente: RODRIGO MARCELO MENDES, profi ssão: atendente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Benedito Mendes e de Denise Aparecida Mendes. A 
pretendente: VIVIAN FALCONI PASCHOALIN, profi ssão: operadora de caixa, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1989, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcionilo Paschoalin e de Sonia Falconi Paschoalin.

O pretendente: RENIVALDO DE JESUS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ibirataia - BA, data-nascimento: 03/11/1964, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Coriolano Batista dos Santos e de Adelina de Jesus. A 
pretendente: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mogi Mirim - SP, data-nascimento: 15/07/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Batista de Oliveira e de Maria do Socorro Rocha Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE FERRAZ TIBURCIO, profi ssão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1994, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Francisco Tiburcio e de Elisangela Ferraz Lima. A 
pretendente: JULIANA SOUSA DE MELO, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/12/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Joaquim de Melo e de Avani Evange-
lista de Sousa de Melo.

O pretendente: JONATHAN BRAYAN DE SOUZA SIMPLICIO, profi ssão: técnico de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/09/1994, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Simplicio e 
de Maria Matias de Souza. A pretendente: ARIANE APARECIDA ROSA, profi ssão: au-
xiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Martins Rosa 
e de Ivone Aparecida de Camargo Rosa.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DE JESUS CAMPOS, profi ssão: marceneiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Lecy de Campos e de 
Maria Aurora de Jesus Campos. A pretendente: DANIELE LUZ SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josimar Rafael da Silva e de 
Elita Luz Silva.

O pretendente: FELIPE BRUNO RIBEIRO SALAMIN GARRIDO, profi ssão: mecanico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 17/01/1990, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Mauricio Garrido e 
de Eliene Ribeiro Salamin Garrido. A pretendente: THAINA LOPES ANDRES, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/11/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton de Lima Andres e 
de Rosangela Aparecida Lopes Andres.

O pretendente: ERICK CAMPOS PRUDENCIO, profi ssão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jones Prudencio e de Elisabete Campos 
Prudencio. A pretendente: ERIKA FABRÍCIA DA SILVA MOURA, profi ssão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Mossoró - RN, data-nascimento: 27/08/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fabio Everton de Moura e de 
Daniele Luz Silva.

O pretendente: CELSO JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra - SP, data-nascimento: 06/07/1982, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa de Medeiros e de Iracema 
Brito dos Santos Medeiros. A pretendente: ANA PAULA RODRIGUES, profi ssão: auxi-
liar de farmacia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/08/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias Rodri-
gues e de Vera Lucia Rodrigues.

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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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: GABRIEL MONACO SALES DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lincomonbert Sales de 
Freitas e de Soraya Monaco Sales de Freitas. A pretendente: GABRIELA FERNANDES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 03/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Lima da Silva e de Eliane Fernandes de Assis Silva.

O pretendente: HENRIQUE TADASHI INOUE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Michio Inoue e de Olinda Tieko 
Sasaki Inoue. A pretendente: ALINE CRISTINA VEIGA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão psicologa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Veiga e de Ana 
Cristina Aparecida Pereira.

O pretendente: DANILO PRAXEDES BARBOZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
animador cultural, estado civil solteiro, nascido em Petrolina - PE, no dia 01/10/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilo Ferreira Barboza e de Fatima 
Lucia Praxedes Barboza. A pretendente: GABRIELA GRAÇA FERREIRA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão agente de educação ambiental, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Vicente Ferreira Filho e de Maria das Graças Oliveira.

O pretendente: RICARDO VOLPERT, de nacionalidade brasileira, profi ssão investigador, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1964, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Volpert e de Lourdes Volpert. A pretendente: 
KEILA MAYTE KISSEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão artista plástica, estado 
civil solteira, nascida em Goiânia - GO, no dia 21/01/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Waldemar de Jesus Kissel e de Najla Barea Kissel.

O pretendente: GUILHERME BOCAMINO VIEBIG, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/06/1980, residente 
e domiciliado na Vila Mariana, nesta capital - SP, fi lho de Ricardo Guilherme Viebig e de 
Sonia Maria Bocamino Viebig. A pretendente: KELMA NUNES VENUTE, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão secretária, estado civil solteira, nascida em Ipanema - MG, no 
dia 03/04/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Braz Venute 
e de Maria da Penha Nunes Braz Venute. Obs.: Edital para ser entregue e afi xado na 
serventia competente do pretendente.

O pretendente: RAINOR MARINHO DOS SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão publicitario, estado civil solteiro, nascido em Maceió - AL, no dia 29/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rainor Marinho dos Santos e de 
Neide Barbosa Alves Marinho. A pretendente: RENATA LIMA FUKUDA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitaria, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, 
no dia 10/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deuby Fukuda 
Takashi e de Maria Goretti de Lima Fukuda.

O pretendente: MARCOS ROBERTO PAULUCCI BORGES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão fucionario publico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
01/06/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto dos Santos 
Borges e de Vilma Teresa Paulucci. A pretendente: LUIZA FERNANDA SILVA MORAES, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão fucionaria publica, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 31/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Getulio da Silveira Moraes e de Elizabeth Silva Moraes.

O pretendente: RENAN GOMES BRANDÃO DABLE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
corretor de imóveis, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Jorge Brandão Dable e de 
Janete Gomes Brandão Dable. A pretendente: ELISABETE MARIA DOS PASSOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de vendas, estado civil solteira, nascida 
em Osasco - SP, no dia 21/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Julio dos Passos e de Nair Gertrudes da Conceição dos Passos.

O pretendente: RAFAEL DE FARIA PAYÃO RODRIGUES, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão piloto de avião, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
13/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho deDarci Payão Rodrigues 
Filho e de Katia Cristina de Faria Payão Rodrigues. A pretendente: JÉSSICA TROVATTO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão mercadologa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Fábio José Trovatto e de Francisca Aparecida Catalano Trovatto.

O pretendente: LUIZ RAFAEL TASSI BRAGA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/04/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz dos Anjos Braga e de Waldecir 
Tassi. A pretendente: MARIANE REIS CAPELÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
nutricionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/05/1989, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Carlos Martins Capelão e de 
Marlene Reis Capelão.

O pretendente: DOUGLAS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão soldador, 
estado civil solteiro, nascido em Quatra - SP, no dia 11/09/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdivino José do Nascimento e de Marlene dos Santos. A 
pretendente: CÍNTIA NIHONGI, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Valter Takuma Nihongi e de Edna Emiko Tanabe Nihongi.

O pretendente: ELVIO PERCILIANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, 
estado civil divorciado, nascido em São Pedro da União - MG, no dia 27/02/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aramim Perciliano e de Maria 
Francisca Perciliana. A pretendente: EDINA VILAS BOAS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão funcionária pública, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/11/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vilas Boas e de 
Anunciação Vilas Boas.

O pretendente: ELVIS GOMES CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de crédito imobiliário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson dos Santos Cardoso e de 
Maria das Graças Gomes Cardoso. A pretendente: MÔNICA DE ARAUJO, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 19/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jilvan de Araujo 
e de Marineuza Araujo Nunes.

O pretendente: FRANCISCO MARCIEL DA SILVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão mecânico, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 08/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Marciel da Silva e de Maria 
da Conceição Silva. A pretendente: GABRIELA SOUZA MIRANDA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em Ibipeba - BA, no dia 01/09/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Agacionete Souza Miranda.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto de Carvalho e de Dagmar 
Silva de Carvalho. A pretendente: MAYARA CASADO BIANCALANA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão monitora de pesquisa clinica, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Marcio Biancalana e de Vera Lucia Casado Biancalana.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ BONFIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de infra estrutura, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 02/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos dos 
Santos e de Isabel Silva Bonfi m dos Santos. A pretendente: LUANA GODOI SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de viagens, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 04/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Acizero de Santana Junior e de Maria do Carmo de Godoi Santana.

O pretendente: CLEVERSON LUIS PEREIRA FAGUNDES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão recepcionista, estado civil solteiro, nascido em Registro - SP, no dia 18/03/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aparecido Fagundes e de Sandra 
Marilí Pereira. A pretendente: ELMA DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão operadora de sistemas de controle predial, estado civil solteira, nascida 
em Pedra Azul - MG, no dia 09/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Elviro Simão de Oliveira e de Carmina dos Santos Oliveira.

O pretendente: LEONARDO VIOLA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogado, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/08/1983, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Viola Neto e de Arlete Passanante Viola. 
A pretendente: CAROLINE ATHAYDE ARÊAS SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/04/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Mauricio Arêas Silva e de 
Dina Athayde.

O pretendente: PAULO ROBERTO BOVOLON, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 14/06/1986, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de José Benedito Bovolon e 
de Neiva Silocchi Bovolon. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA LEME, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vanildo Assis Leme 
e de Célia Maria de Souza Leme.

O pretendente: GILTON CAVALLINI NETO, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
genheiro civil, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Castro Cavallini e de Maria 
de Lourdes Santana Cavallini. A pretendente: MARIA CLARA DE CARVALHO MELO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão biomédica, estado civil solteira, nascida em Teresina 
- PI, no dia 21/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alvaro 
Regino Chaves Melo e de Teresa Emília Rocha de Carvalho Melo.

O pretendente: FERNANDO RODRIGO TADEU BERA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Bera e de Cleide de 
Lourdes Bera. A pretendente: THAIS MARTINEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/08/1980, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gilberto Martinez e de Neusa de 
Campos Martinez.

O pretendente: WAGNER THIAGO SORATI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Sorati e de Abigail Dias Sorati. 
A pretendente: MONIQUE FERREIRA CATELLI MENDES DE ANDRADE, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 02/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Marcos 
Mendes de Andrade e de Celia Regiane Ferreira Catelli Mendes de Andrade.

O pretendente: JEFFERSON JOSÉ GUBÁS, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnico 
de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/03/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto José Gubás e de Márcia 
Elena Momesso Gubás. A pretendente: NICELIA GOMES DE FRANCA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida em Bom 
Conselho - PE, no dia 27/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Gomes de Franca e de Josefa Cirilo de Franca.

O pretendente: JULIANO ARAÚJO SABOIA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
manobrista, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 19/02/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Julio Saboia e de Maria Luiza Araújo 
Saboia. A pretendente: VIVIANE DA SILVA CELESTINO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Luis da 
Silva Celestino e de Acinidia Areias da Silva.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentado, estado civil solteiro, nascido em Nilo Peçanha - BA, no dia 01/03/1952, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Mathias Pereira e de Aurelina 
Rodrigues. A pretendente: AURELICE SIMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão aposentada, estado civil solteira, nascida em Itinga da Serra, Comarca de 
Campo Formoso - BA, no dia 10/05/1947, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de João Silmão da Silva e de Adelaide Ana da Silva.

O pretendente: FRANCISCO LIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão as-
sistente administrativo, estado civil solteiro, nascido em Itapipoca - CE, no dia 10/01/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marlim Pereira Mota e de Maria 
Zulene Lima Pereira. A pretendente: CAMILA ANDRADE DO NASCIMENTO, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Ilhéus - BA, no dia 
09/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Santiago Batista do 
Nascimento e de Jocelia Santos de Andrade.

O pretendente: JOSÉ PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão construtor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/01/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Clodoaldo França dos Santos 
e de Margarida Caetano de Almeida Santos. A pretendente: CLAUDIA DE OLIVEIRA 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão domestica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Sebastião José Pereira e de Ólesia Flauzino de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM QUADROS DE OLIVEIRA NUNES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão estoquista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos de Oliveira Nunes 
e de Regiane Quadros da Silva. A pretendente: AURIA MONTEIRO DOS ANJOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão vistoriadora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 02/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Waldemar Fermino dos Anjos e de Irene Monteiro da Silva.

O pretendente: GUILHERME MIYASHIRO COSTA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são advogado, estado civil solteiro, nascido em Guaratingueta - SP, no dia 29/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ismael dos Santos Costa e de 
Claudia Miyashiro Costa. A pretendente: BRUNA GONÇALVES SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Itaberaba - BA, no dia 
15/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio José Gomes 
sa Silva e de Dulce Gonçalves Silva.

O pretendente: GUSTAVO ANDREOLI CEPI TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente de administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 30/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Renato Antonio 
Cepi Teixeira e de Myrian Andreoli Teixeira. A pretendente: FANNY GABRIELA DELFINO 
LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente de programação, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Celson Tadeus de Lima e de Elaine Cristina Delfi no.

O pretendente: CARLOS JONATHA XAVIER DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão serralheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Pereira de Araujo e de 
Margarida Xavier de Santana. A pretendente: PRISCILA CAMILO FARIAS, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Luis de 
Farias e de Denise Camilo Gomes.

O pretendente: ERICK ISAQUE FELIPE DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecanico, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 08/04/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Felipe Dias e de Maria Apare-
cida Ferreira Dias. A pretendente: CARLA ARIÊLA BORILLE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão copeira, estado civil solteira, nascida em Comarca e Municipio de União da 
Vitória, Distrito de São Cristovão - PR, no dia 23/07/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Borille e de Teresinha Kresko Borille.

O pretendente: FELIPE DA SILVA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assis-
tente de faturamento, estado civil solteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia 08/06/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Wellington Ribeiro França e 
de Lenira Santos da Silva. A pretendente: EDINÉLIA RIBEIRO PRATES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em Rio do Antonio - BA, no 
dia 12/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ribeiro Prates 
e de Jandira Maria Ribeiro.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE SANTANA FLORES IRMÃO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
11/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Flores Irmão e 
de Maria Bernadete de Santana. A pretendente: PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão manicuri, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 19/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco 
de Oliveira e de Adriana Raimunda dos Santos.

O pretendente: VALDIR DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
garçon, estado civil solteiro, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 03/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Olavo Dias dos Santos e de 
Isabel Francisca dos Anjos. A pretendente: LUCINÉIA LEITE ALVES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Sento Sé - BA, no dia 
06/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Odilon Alves 
e de Valdene Leite dos Santos.

O pretendente: FELIPE SILVA DE MENESES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/10/1993, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilson Carlos de Meneses e de 
Angela Rubia da Silva de Meneses. A pretendente: KEVELLYN DALILA CABRAL 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/01/1997, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edgar Ferreira da Silva e de Rozicleide 
Cabral Ferreira da Silva.

A pretendente: GABRIELA DE OLIVEIRA MEDORE, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
09/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Medore e de 
Maria Georgina de Oliveira Medore. A pretendente: MAYARA MENDES DO PRADO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Valdevir Custódio do Prado e de Rozana Maria Mendes.

O pretendente: MARLUS EDMILTON DE ASSIS MELO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão garçon, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia 19/02/1972, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Antonio de Assis Melo e de Maria 
Nunes de Queiroz Melo. A pretendente: ZILDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manicure, estado civil solteira, nascida em Piritiba - BA, no dia 26/04/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Damião Jacinto da Silva e de 
Lusinete Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ LUCIO DO NASCIMENTO FILHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão pintor, estado civil divorciado, nascido em Juçari - Itabuna - BA, no dia 19/03/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Lucio do Nascimento e 
de Leni Pereira da Silva. A pretendente: MIRIAM LINA NORONHA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão podologa, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 19/02/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Rodrigues 
Noronha e de Elisabeth Lina Noronha.

O pretendente: VAGNER MESQUITA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/05/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Martiniano Rodrigues Fernandes 
e de Edwiges Mesquita Fernandes. A pretendente: KARINA GODOY DA PAIXÃO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão solteira, estado civil do lar, nascida em Santo André 
- SP, no dia 07/11/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Getúlio 
Jesus da Paixão e de Kátia Godoy de Barros.

O pretendente: MICHEAL CHUKWUDI MBAH, de nacionalidade nigeriana, profi ssão 
mecânico de manutenção de ar condicionado, estado civil solteiro, nascido na Nigeria, 
no dia 20/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Herbert Mbah 
e de Mary Mbha. A pretendente: LARA PAIVA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/06/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Roberto Batista da Costa 
e de Adriana Paiva Barreto.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCELO KENJI MATSUZAKA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/07/1984, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lincoln Kenjiro Matsuzaka e de Maria 
Tomoko Matsuzaka. A convivente: LILIA AKAMINE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
farmaceutica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/01/1983, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Norio Akamine e de Keiko Akamine. 
Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da 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: DENIS CARNEZI, de nacionalidade brasileira, profi ssão encarregado de 
faturamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/03/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Iraci Carnezi. A convivente: MARIA IVANÍ DE 
OLIVEIRA MOURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, 
nascida em Oeiras - PI, no dia 27/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Vieira de Moura e de Anete Pereira de Oliveira Moura. Obs.: O presente 
edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da 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: THIAGO LEONARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são autonomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Carlos da Silva e 
de Neide Ramiro da Costa. A convivente: VERUSKA BALDINI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
13/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Roberto 
Baldini e de Vanderlisa da Costa Baldini. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de 
habilitação para conversão da 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: JOSÉ RAIMUNDO DE MELO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão fi scal, estado civil solteiro, nascido em Surubim - PE, no dia 10/09/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Francisco de Almeida e de Severina 
Raimunda de Melo. A convivente: LUZIANE FONSECA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Virgem da Lapa - MG, 
no dia 13/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Elias 
dos Santos e de Maria Gomes Fonseca dos Santos. Obs.: O presente edital refere-se 
a pedido de habilitação para conversão da união estável em casamento, cujo assento 
respectivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal 
sem oposição de impedimentos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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GUARUFILME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-EPP -
Torna público que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 12/2017 para fabricação
de embalagens de material plástico à Avenida Projecta, 643, Cidade Industrial Satélite
de São Paulo, Guarulhos, através do processo administrativo nº 58450/2016 com vali-
dade de 4 anos.

POLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E DESCARTÁVEIS LTDA - Torna público
que recebeu da SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 13/2017 para fabrica-
ção de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados à
Rua Joaquina Teófilo do Espírito Santo, 91, Cumbica, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 55623/2016 com validade de 5 anos.

OXILÉO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME - Torna público que rece-
beu da SEMA a Licença de Operação nº 14/2017 para serviços de usinagem, tornearia
e solda à Avenida Atalaia do Norte, 489, Jardim Cumbica, Guarulhos, através do pro-
cesso administrativo nº 62874/2016 com validade de 3 anos.

INPEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME - Torna público que requereu à
SEMA a Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e solda à Rua Dona
Antônia, 1184, Vila das Palmeiras, Guarulhos, através do processo administrativo
nº10369/2017.


