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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: RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mergulhão Cavalcante e de Maria da 
Paz Ferreira Cavalcante. A pretendente: DANIELA FERNANDA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Sorocaba - SP, no dia 16/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luiz Rocha e 
de Maria da Glória Negretti Rocha.

O pretendente: PAULO VANDO PASSARIN, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Euclides José Passarin e de Sonia da Silva Coelho Passarin. A 
pretendente: DANIELA MATOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 31/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Souza e de Maria Erivania Freires Matos de Souza.

O pretendente: ALEX NASCIMENTO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de eventos, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/07/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Santos Martins e de Roseli Nascimento 
de Moraes. A pretendente: ERICA CRISTINA DA CUNHA RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maricio Rodrigues e de Izilda 
Nunes da Cunha.

O pretendente: WALDIR MARCIONILO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marcionilo da Silva e de Rozenete Maria da Silva. A pre-
tendente: LUANA SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 18/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João José da Silva Neto e de Maria das Dores Santana da Silva.

O pretendente: VICTOR JOSÉ DIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Ricardo Pereira e de Leida Teixeira Dias Pereira. A preten-
dente: FERNANDA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento 
pessoal, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/09/1988, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Jerônimo Miguel Farias e de Maria Emilia de Farias.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE BUENO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de inglês, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/07/1988, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudinei Aparecido Martins e de 
Luciana Bueno Martins. A pretendente: LUCIANA FERREIRA CAVALLARI, estado civil 
solteira, profi ssão agente de viagens, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/01/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Cavallari e de 
Ivone Ferreira Cavallari.

O pretendente: BRUNO POMBO CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Manuel Annes Cabral Lindo e de Maria Cristina Cardoso 
Pombo. A pretendente: CRISTIANE ZORZENON, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida em Araras - SP, no dia 01/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar Zorzenon e de Sandra Aparecida Sardinha Zorzenon.

O pretendente: MARCEL TORRES MARTINEZ, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/01/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir Martinez e de Irene Torres Martinez. A preten-
dente: CAROLINA FEOLA DE MATHEUS, estado civil solteira, profi ssão analista de RH, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Constantino de Matheus Neto e de Marcia Feola de Matheus.

O pretendente: EWERTON FERREIRA FELIPPE, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Ademir Felippe e de Hebe Ferreira Felippe. A pretendente: 
BIANCA CHIARELLA REGOLINI, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 07/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcelo Regolini e de Cecilia Chiarella Regolini.

O pretendente: LUCKY MAWAYI, nacionalidade africana, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Zaf, Africa do Sul, no dia 20/10/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaac Mawayi e de Esme Mawayi. A pretendente: 
LIDIANE BARROSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Garanhuns - PE, no dia 09/05/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Genaudo da Silva e de Maria Aparecida Barroso da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão caixa, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alessandro de Souza e de Lirian Sturari de Oliveira. A pretendente: 
NATHALIA MORAIS MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 26/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Roberto Moreno Magalhães e de Luciana Barbosa Morais da Silva.

O pretendente: THIAGO JOSÉ ANTERO, estado civil solteiro, profi ssão técnico eletrotécni-
co, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antero Sobrinho e de Maria José Antero. A pretendente: 
RENATA TELLINI BAPTISTA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 14/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nivaldo Pedro Baptista e de Sandra Maria Tellini Baptista.

O pretendente: NZOLAMESO MANKATU, nacionalidade angolana, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico, nascido em Angola, no dia 15/12/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Mankatu e de Rita Kembukuta. A 
pretendente: MAMBUENE MBIZI ROSINA, nacionalidade angolana, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Angola, no dia 01/01/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mbizi Lubaki Bernardo e de Wankebila Nsenga.

O pretendente: RODRIGO JACINO SPERNEGA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Rosario Spernega Neto e de Rosana Aparecida Jacino. 
A pretendente: LETÍCIA CARNEIRO CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de secretaria, nascida em Guarulhos - SP, no dia 03/06/1995, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Davi Albino Cardoso e de Líbia Lúcia Carneiro Cardoso.

O pretendente: PEDRO TADEU ORTIZ, estado civil divorciado, profi ssão microempresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/05/1962, residente e domiciliado neste Subdistri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Floreal Ortiz Bernal e de Geni Pires Bernal. A pretendente: 
CRISTIANE PEIGO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 16/10/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Agnaldo Antonio de Oliveira Peigo e de Euclair Barros dos Reis.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO GOMES GOUVEIA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/10/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gomes Gouveia Filho e de Hilda Gomes Gou-
veia. A pretendente: MARIA APARECIDA FIEL, estado civil divorciada, profi ssão chefe 
de cozinha, nascida em Iguatu - CE, no dia 10/07/1964, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves Fiel e de Luiza Crispim Neta.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - 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:
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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:

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

O pretendente: RODRIGO APARECIDO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão super-
visor, 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, profi ssão agente de reservas, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/04/1978), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Amancio e de Maurizia Batista dos Santos Amancio.

O pretendente: ANDERSON CARUSO, estado civil divorciado, profi ssão policial civil, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (22/02/1980), 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: JORGE LEÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão arrumador, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (28/01/1967), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aluizo Leão dos Santos e de Mercedes Leão dos 
Santos. A pretendente: ALICE CORREIA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (19/09/1976), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Anami Correia de Araujo.

O pretendente: DYEGO BAZAN PAIVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico senior 
de panif. conf., nascido em São Paulo - SP, no dia (10/03/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Adriano de Souza Paiva e de Marisa Bazan Paiva. A 
pretendente: PRISCILA RODRIGUES DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (12/05/1991), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre do Amaral e de Vanice 
Rodrigues da Costa.

O pretendente: ROBSON DANTAS BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em São José dos Campos (1º Subdistrito) - SP, no dia (25/05/1973), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Batista e de Maria 
José Dantas Batista. A pretendente: ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(12/03/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo de Souza 
e de Zuleide Siqueira.

O pretendente: MARCOS EDUARDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigi-
lante, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (09/09/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Arlete Aparecida Silva. A pretendente: PAULA PRISCILA 
DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Cangaí-
ba - SP, no dia (30/09/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ana 
Maria da Cruz.

O pretendente: EVANDRO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (30/11/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim José da Silva e de Maria Davina Gon-
çalves da Silva. A pretendente: MARINEIDE SOARES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Guarujá - SP, no dia (13/01/1968), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Soares da Silva e de Maria Tereza da Silva.

O pretendente: RODRIGO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de auditoria, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (06/08/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Humberto Ramos da Silva e de Terezinha 
Gomes da Silva. A pretendente: VANESSA SOUSA DA PAIXÃO, estado civil divorciada, 
profi ssão especialista de aplicação, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(10/07/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Rodrigues 
da Paixão e de Maria Vilma Pereira Sousa da Paixão.

O pretendente: LUIZ JUVINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Bezerros - PE, no dia (17/06/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Severino Juvino dos Santos e de Josefa Cecilia da Conceição. A pretendente: 
MARIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
São Joaquim do Monte (1º Distrito do Município de Bezerros) - PE, no dia (19/03/1968), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Irene 
Severina da Silva.

O pretendente: JOSÉ IRAILDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Congo - PB, no dia (23/04/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Inácio Antonio de Freitas e de Sebastiana Oliveira da Silva. A pretendente: 
MARINEZ LEAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Lajedo 
- PE, no dia (13/02/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João 
Manoel de Lima e de Noemia Leal dos Santos.

O pretendente: LUAN ANTONIO VILAS BOAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de processo, nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (02/03/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cleidimar Borges da Silva e de Maria José 
Duque Vilas Boas Silva. A pretendente: MARCELLA VAZ GRECCO, estado civil soltei-
ra, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (08/10/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter Tadeu Vaz Grecco e de 
Eliana Grecco.

O pretendente: BRUNO VERISSIMO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (22/01/1997), residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de José Almir Verissimo Silva e de Maria das Dores da Silva A preten-
dente: FERNANDA FERREIRA DELMONDES COELHO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de Telemarketing, nascida nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (18/06/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cristiano Souza Coelho e de 
Luzimar Ferreira Delmondes.

O pretendente: DANIEL FERREIRA VANDERLEI, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Santo André (2º Subdistrito) - SP, no dia (16/09/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Leite Vanderlei e de Maria Helena 
Ferreira Vanderlei. A pretendente: MARIANA SOCORRO DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(19/06/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Belarmino Ferreira 
de Oliveira e de Divina Ferreira de Oliveira.

O pretendente: MARCO ANTONIO MARINARI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (25/04/1977), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Euclides Marinari e de Leila Aparecida Marinari. A pretendente: 
IVONE DE PAULA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabelereira, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (22/10/1978), residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Armiro Sampaio da Silva e de Maria das Graças de Paula Silva.

O pretendente: GABRIEL GOMES BRAGGION, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (21/04/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Domingos Braggion e de Elisabete Gomes dos Santos Braggion. 
A pretendente: RAILDE MARTINS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (15/11/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo Martins de Souza e de Ilda Souza Neto da Silva.

O pretendente: JHONNY SILVA DE PAULA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (08/12/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto de Paula Ribeiro e de Ana 
Paula Silva de Jesus.  A pretendente: VIVIAN RODRIGUES MORALES, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(06/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Waldir Morales e de 
Lydia Cavalcante Rodrigues Morales.

O pretendente: JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão bombeiro 
civil, nascido nesta Capital, Cangaiba - SP, no dia (13/02/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Arlan do Nascimento e de Teresa Requena do Nascimento. A preten-
dente: JOSENIRA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida em 
Teresina (1º Ofício) - PI, no dia (27/01/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Xisto Rodrigues dos Santos e de Aldenora Barbosa da Silva Santos.

O pretendente: ORLEANS ESTAQUIO DE MOURA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia (21/09/1975), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Dilson Cardoso de Moura e de Ana Luzia de Moura. A pretendente: 
ANDREZA CÂNDIDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Contagem (Cartório Nogueira) - MG, no dia (14/07/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Oseas Cândido dos Santos e de Maria Vitória Ventura.

O pretendente: EDSON DE FRANÇA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Pedra - PE, no dia (23/09/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Felix da Silva Santos e de Neusa Elvira de França Santos. A pretendente: 
ALEXANDRA ROSA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Bela Horizonte (2º Subdistrito) - MG, no dia (19/10/1983), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Vitória de Jesus.

O pretendente: BRUNO DUARTE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Bernardo do Campo (2º Subdistrito) - SP, no dia (18/07/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Aroldo Alves da Silva e de Maria Angela Duarte. A pretendente: 
ÉRICA SANTA BARBARA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida nesta 
Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia (11/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Ramos de Farias e de Maria Aparecida Santa Barbara Farias.

O pretendente: EDUARDO ALVES DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em Recife (7º Ofício) - PE, no dia (03/10/1978), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo Alves de Albuquerque e de Juraci 
Rosa de Albuquerque. A pretendente: LUCIENE CUSTÓDIA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia (13/04/1979), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Olavo Costa e de Maria Custódia Costa.

O pretendente: RICARDO VENTURINI SOARES, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/01/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Sebastião Benedito Soares e de Vera Lucia Venturini Soares. 
A pretendente: ERICA APARECIDA COSTA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/11/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Renato Ferreira Costa e de Luzia Pereto Costa.

O pretendente: PEDRO ANDRÉ LEAL PERÓTI, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em mecânica, nascido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia (23/02/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Jesus Peróti e de Alejandra Gabriela 
Leal Delgado Peróti. A pretendente: ALINE CASTRO PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/05/1991), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jauri Candido Pereira e de Solange 
Castro Pereira.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS AMANCIO, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em Mogi da Cruzes - SP, no dia (07/02/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Amancio e de Maurizia Batista dos Santos Amancio. 
A pretendente: JOYCE MORAES CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/04/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo José de Almeida Campos e de Rosa Aparecida 
Garcia de Moraes Campos.

CARTÓRIO 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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: FERNANDO CLEBER PEREIRA LIMA, solteiro, técnico em edifi cações, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 07/11/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Sandra Cristina Lima. A pretendente: JACQUELINE CARVALHO RIBEIRO, 
solteira, administradora, natural de São Paulo - SP, nascida em 10/08/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elcio Ribeiro e de Marlene Carvalho Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL ADRIANO SANTOS RIBEIRO, solteiro, tapeceiro, natural de 
Aracaju - SE, nascido em 29/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Aldemir Santos Ribeiro e de Eliulda Santos Ribeiro. A pretendente: LETICIA 
MORAIS DO NASCIMENTO, solteira, auxiliar de classe, natural de Croatá - CE, nascida 
em 14/02/1996, residente e domiciliada na Liberdade, São Paulo - SP, fi lha de Paulino 
Alves do Nascimento e de Maria Valdene Morais do Nascimento.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS DE SOUSA BONONI, solteiro, arquiteto, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 23/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Claudio Bononi e de Elenita Rosa de Sousa Bononi. A pretendente: FERNAN-
DA FIGUEIREDO SOARES, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, nascida em 
29/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilson Xavier Soares 
e de Maria Elisa Figueiredo Soares.

O pretendente: BRUNO DOMENE, solteiro, autônomo, natural de São Paulo - SP, nascido 
em 13/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valter Domene 
e de Walquiria Riquena Domene. A pretendente: MARIANA SARTORI GROSSO, sol-
teira, chefe de cozinha, natural de São Paulo - SP, nascida em 07/09/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre Camilo Aparecido Grosso e de Edi 
Nanci Sartori Grosso.

O pretendente: JOÃO LUIS VICENTE, solteiro, funcionário público, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 18/09/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Vicente 
e de Maria Zélia Molinari Vicente. A pretendente: CELIA TOMAZINI, divorciada, técnica de 
enfermagem, natural de Flórida - PR, nascida em 02/09/1962, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Tomazini e de Almerinda Bocalon Tomazini.

O pretendente: LEO YUTO MATSUI IWASAKI, solteiro, cozinheiro, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 19/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Kazunori Iwasaki e de Hiroka Matsui Iwasaki. A pretendente: KAREN SHU IN CHEN, 
solteira, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida em 01/08/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Chen Yu Wen e de Huang Li Chin Chen.
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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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A Petrobras e a empresa 
francesa Total assinaram os 
contratos de compra e venda re-
lacionados aos ativos da aliança 
estratégica defi nidos no Acordo 
Geral de Colaboração (Master 
Agreement), fi rmado em 21 
de dezembro do ano passado. 
A Total pagará à Petrobras o 
valor global de US$ 2,225 bi-
lhões, composto de US$ 1,675 
bilhão à vista, pelos ativos e 
serviços, uma linha de crédito 
que pode ser acionada pela 
empresa brasileira no valor de 
US$ 400 milhões, representan-
do parte dos investimentos da 
Petrobras nos campos da área 
de Iara, além de pagamentos 
contingentes no valor de US$ 
150 milhões.

Entre os contratos fi rmados 
está a cessão de direitos de 
22,5% da Petrobras para a 
Total, na área da concessão 
denominada Iara (campos 
de Sururu, Berbigão e Oeste 
de Atapu, que estão sujeitos 
a acordos de unitização com 
a área denominada Entorno 
de Iara, sob regime de cessão 
onerosa, na qual a Petrobras 
detém 100% de participação), 
no Bloco BM-S-11. A Petrobras 
continuará como operadora e 
a deter a maior participação 
nessa área, com 42,5%. A 
BG E&P Brasil – companhia 
subsidiária da Shell, com 25% 
e a Petrogal Brasil, com 10%, 
também fazem parte desse 
consórcio.

Outro contrato assinado foi 
a cessão de direitos de 35% da 
Petrobras para a Total, assim 
como a operação, na área da 
concessão do campo de Lapa, 
no Bloco BM-S-9, fi cando a 
empresa brasileira com 10%. 

O campo de Lapa encontra-
se em fase de produção, 
tendo iniciado sua operação 
em dezembro de 2016. A BG 
E&P Brasil – companhia sub-
sidiária da Shell, com 30% e 
a RepsolSinopec Brasil, com 
25%, também integram esse 
consórcio.

A Petrobras vendeu ainda 
para a Total 50% de participa-
ção na Termobahia, incluindo 
as térmicas Rômulo de Almeida 
e Celso Furtado, na Bahia. As 
duas térmicas estão ligadas 
ao terminal de regaseifi cação, 
localizado em São Francisco do 
Conde, na Bahia, onde a Total 
terá acesso à capacidade de 
regaseifi cação visando ao supri-
mento de gás para as térmicas. 
A conclusão das operações 
está sujeita às aprovações dos 
órgãos reguladores competen-
tes e ao potencial exercício 
do direito de preferência dos 
atuais parceiros na área de 
Iara, além de outras condições 
precedentes.

Para a Petrobras, a aliança 
estratégica é uma parte impor-
tante do Plano de Negócios e 
Gestão 2017-2021, “ao inten-
sifi car o compartilhamento de 
informações, experiências e 
tecnologias, avançar no fortale-
cimento da governança corpo-
rativa, além de melhorar a fi nan-
ciabilidade da companhia, por 
meio de mitigação dos riscos, 
entrada de caixa e desoneração 
dos investimentos”. Segundo 
a Total, as novas parcerias 
com a Petrobras reforçam sua 
posição no Brasil, por meio da 
participação em novos campos 
da Bacia de Santos e da sua 
entrada na cadeia de valor do 
gás natural (ABr).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, adotou 
um tom mais brando do que o de 
costume no primeiro discurso 
em uma sessão conjunta do 
Congresso norte-americano. O 
republicano defendeu a redu-
ção da entrada de imigrantes 
com baixa qualifi cação profi s-
sional e destacou a presença, 
no plenário, de familiares de 
vítimas de crimes cometidos 
por estrangeiros sem docu-
mentação. 

Apesar disso, ele sugeriu que 
republicanos e democratas 
busquem um consenso para re-
formar o sistema de imigração. 
“Eu acredito que republicanos 
e democratas podem trabalhar 
juntos para conseguir um re-
sultado que tem escapado ao 
nosso país durante décadas”, 
disse Donald Trump. Antes de 
ir ao Capitólio, o presidente 
conversou reservadamente 
com jornalistas na Casa Bran-
ca e foi mais explícito sobre o 
tema da imigração. Ele disse no 
encontro, segundo reportagem 
publicada pela rede de televisão 
CNN e pelo jornal The New York 
Times, que “este é o momento 
certo para uma projeto de lei 
de imigração, desde que haja 
compromisso de ambas as 
partes”.

A afirmação marca uma 
mudança signifi cativa na dura 
retórica adotada desde a cam-
panha eleitoral, quando Trump 
prometeu deportar imigrantes 
ilegais. Cerca de 11 milhões 
de estrangeiros sem docu-
mentação vivem atualmente 
nos Estados Unidos. Um alto 
funcionário do governo afi rmou 
à imprensa norte-americana 
que a reforma permitiria que 

Citação Prazo 20 dias Proc. 0002045-51.2011.8.26.0564. O Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, Juiz de
Direito da 3ª VC do Foro de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a AURO COSTA, residente na
Rua dos Três irmãos, Nº 62, Butantâ, Vila Progredior Cep: 05615-190 RG: 6965706 e CPF
535.678.118-00 que UNIÃO SOCIAL CAMILIANA lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$
8.157,96, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando advertida de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. São Bernardo, 25 de Outubro de 2016.                                                                                (02 e 03)

Donald Trump: aberto
à discussão para 

legalizar imigrantes

os ilegais benefi ciados pela lei 
possam viver, trabalhar e pagar 
impostos sem o risco de serem 
deportados, desde que não 
tenham fi cha criminal.

No congresso, o presidente 
disse também que o governo 
trabalha para aprimorar os 
procedimentos de permissão 
de ingresso de estrangeiros e 
que não se pode permitir que o 
país se torne um santuário para 
extremistas. Trump reafi rmou 
que vai dar início à construção 
de um muro na fronteira com o 
México. Desta vez, no entanto, 
não mencionou a ameaça de 
cobrar a conta do país vizinho. 
No discurso, ele condenou o 
recente ataque a dois cidadãos 
indianos, investigado como 
crime de ódio, e os casos de 
ameaça a centros judaicos e de 
vandalismo de cemitérios. 

Além disso, voltou a defender 
a revogação da lei que reformou 
o sistema de saúde, chamado de 
Obamacare. No momento mais 
emocionado da noite, home-
nageou a viúva de um soldado 
da Marinha, morto em uma 
operação no Iêmen. “Ninguém 
é superior ou mais corajoso do 
que aqueles que lutam pelos Es-
tados Unidos uniformizados”, 
disse. Os parlamentares aplau-
diram longamente (ABr).

Presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump.
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