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O pretendente.: MOISES BRITO DOS SANTOS, natural de Salvador, BA, nasc.: 
13/02/1980, profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito, fi lho de Manoel Ulisses Pereira dos Santos e de Marinalva Nunes 
Brito. A pretendente.: ROSANGELA SOARES DOS SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 06/09/1980, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito, fi lha de Antonio José dos Santos e de Amelia Soares de 
Lima.

O pretendente.: ELVIS FLAVIO FERREIRA OLIVEIRA, natural de Sertania, PE, nasc.: 
13/10/1973, profi ssão: lavador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to, fi lho de Elza Maria Ferreira Oliveira. A pretendente.: CLENILDA VIEIRA DA SILVA, 
natural de Carnaiba, PE, nasc.: 15/09/1978, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Terezinha Vieira dos Santos.

O pretendente.: TONI WILSON VILAS BOAS DA CRUZ, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 25/05/1983, profi ssão: auxiliar de operacões, estado civil: divorciado, residen-
te e domiciliado em Itaquera - SP, fi lho de Antonio Felismino da Cruz e de Nilza Vilas 
Boas da Cruz. A pretendente.: KARINA RUFINO BORTOLAI, natural de São Pau-
lo, SP, nasc.: 28/09/1994, profi ssão: autonoma, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito, fi lha de Carlos José Rodrigues Bortolai e de Rosemeire 
Rufi no.

O pretendente.: EDUARDO CLEMENTE DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/11/1975, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de José Clemente de Souza Filho e de Terezinha Melchor de Souza. A 
pretendente.: CATIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de itaquaquecetuba, SP, nasc.: 
16/10/1975, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de Gilberto Elias dos Santos e de Elza Pereira dos Santos.

O pretendente.: DANILO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 21/06/1994, profi ssão: auxiliar de TI, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de Donizeti Vidal de Araujo e de Elvane Maria da Silva. A pretenden-
te.: ANA LUIZA DE CASTRO, natural de Ribeirão Preto, SP, nasc.: 17/01/1994, profi s-
são: lider de atendimento, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de José Eduardo de Castro e de Renata Auxiliadora de Castro.

O pretendente.: RAFAEL ALMEIDA DE JESUS, natural de Cansancao, BA, nasc.: 
24/04/1992, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de Jailson Inacio de Jesus e de Rosangela dos Santos Almeida. A 
pretendente.: MICHELLY FERNANDES DE JESUS, natural de Cansancao, BA, nasc.: 
05/08/1992, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito, fi lha de Erasmo de Jesus e de Adelaide Fernandes Filha.

O pretendente.: EDMILSON SANTOS PLINIO, natural de Itapetinga, BA, nasc.: 
26/10/1971, profi ssão: ajudante de caldeiraria, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito, fi lho de Deusdeth Vieira Plinio e de Idalia Lima Santos Plinio. 
A pretendente.: MARGARET DOMINGOS DA SILVA, natural de Juina, MT, nasc.: 
22/03/1986, profi ssão: operador de selecionamento, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito, fi lha de João Domingos da Silva Filho e de Maria José 
da Silva.

O pretendente.: BRUNO NUNES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/10/1991, profi s-
são: policial militar, estado civil: solteiro, residente e domiciliado na Saúde - SP, fi lho de 
Lauro Nunes e de Neide Aparecida Bordin Nunes. A pretendente.: BARBARA CHRISTI-
NA FARIAS ALMEIDA FURTADO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 10/01/1995, profi s-
são: bancaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Cesar 
de Almeida Furtado e de Elaine Cristina Correia de Farias Furtado.

O pretendente.: JEFFERSON BERNARDES DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/08/1984, profi ssão: fi scal de onibus, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de Luiz Carlos de Lima e de Maria do Socorro de Lima. A preten-
dente.: VANIA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/03/1988, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de José Ailton 
dos Santos e de Raquel da Silva Santos.

O pretendente.: ALAN DA COSTA MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/07/1993, profi ssão: meio ofi cial de serralheiro, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado em Itaim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Ademar Fernandes Marques e 
de Floranete da Costa Marques. A pretendente.: JACQUELINE DE OLIVEIRA AYEZ, 
natural de Guarulhos, SP, nasc.: 24/11/1995, profi ssão: prendas domesticas, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Ramon Ayez Roda e de Ana 
Paula de Oliveira.

O pretendente.: CARLOS EDUARDO SILVA CASTRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/09/1981, profi ssão: autonomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de Vanderlei Rocha Dias e de Conceicao Barbosa de Castro Dias. A pre-
tendente.: MARIA JAILENA FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/06/1973, 
profi ssão: autonoma, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito, fi lha 
de Antonio Ferreira de Oliveira e de Maria Nilde Oliveira Ferreira. 

O pretendente.: RAFAEL DE SOUZA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/10/1984, profi ssão: assistente de operacoes I, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito, fi lho de Abel Rodrigues Pereira e de Iraci de Souza Pereira. A pre-
tendente.: SALATILEIA GOMES MIRANDA, natural de Carai, MG, nasc.: 18/08/1986, 
profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de Arnaldo Goncalves Miranda e de Alzira Gomes Miranda.

O pretendente.: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/09/1970, profi ssão: coordenador em telecomunicacões, estado civil: solteiro, residen-
te e domiciliado neste distrito, fi lho de Bartolomeu Antunes de Oliveira e de Luzia Maria 
de Oliveira. A pretendente.: FRANCILEIDE DA SILVA SANTOS, natural de Catole do 
Rocha, PB, nasc.: 07/11/1991, profi ssão: lider de produção, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada na Vila Guilherme, São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas 
dos Santos e de Francisca Maria da Silva Santos.

O pretendente.: ISAILTON MOREIRA SILVA, natural de Ibicui, BA, nasc.: 28/06/1955, 
profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito, fi lho 
de Isaias José da Silva e de Edesia Moreira Santos. A pretendente.: LUCINEIDE SEVE-
RA SANTOS, natural de Ibicarai, BA, nasc.: 23/09/1964, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Pedro Oliveira dos Santos  e 
de Eunice Severa Santos.

O pretendente.: FRANCISCO CARVALHO FONSECA, natural de Barra do Corda, MA, 
nasc.: 22/11/1981, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de José Rodrigues Fonseca e de Maria Maura Carvalho Fonseca. A 
pretendente.: TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/06/1989, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito, fi lha de Emilia Rodrigues de Oliveira.

O pretendente.: OSMAIR FERREIRA, natural de Itaquaquecetuba, SP, nasc.: 
24/10/1950, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito, fi lho de Miguel Candido Ferreira e de Mathilde Ferreira de Jesus. A preten-
dente.: NILZA FERREIRA DA ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/10/1970, 
profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de João Batista Ferreira da Rocha e de Tereza Alves Rocha.

O pretendente.: JOSÉ MIGUEL ELVES DA SILVA, natural de Ibirajuba, PE, nasc.: 
03/04/1984, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente: Itaquaquecetuba - SP, 
fi lho de Miguel Antonio da Silva e de Maria Aparecida Alves da Silva. A pretendente.: 
JOSENELI FIN, natural de Tucunduva, RS, nasc.: 14/08/1978, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Ademar Fin e de 
Neli Fin.

O pretendente.: NATANAEL BARBOZA DA SILVA FILHO, natural de São José do Bel-
monte, PE, nasc.: 01/03/1974, profi ssão: gerente de restaurante, estado civil: divorcia-
do, residente e domiciliado em Itaquera - SP, fi lho de Natanael Barboza da Silva e de 
Maria de Lourdes Barboza. A pretendente.: NATALIA PEREIRA LISBOA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 25/02/1986, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, resi-
dente e domiciliada neste distrito, fi lha de Uilson Ferreira Lisboa e de Doralice Rodrigues 
Pereira.

O pretendente.: JULIO CESAR VIEIRA GALDINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/09/1988, profi ssão: analista de TI, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de João Galdino e de Lusinete Vieira Galdino. A pretendente.: JESSICA 
APARECIDA REIS DE QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/02/1993, pro-
fi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de 
Amaro Bento de Queiroz e de Maria Regina de Queiroz.

O pretendente.: RENEI PEREIRA MEDEIROS, natural de Iramaia, BA, nasc.: 
01/06/1983, profi ssão: coordenador de infraestrutura, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito, fi lho de José da Silva Medeiros e de Noemia Pereira da Silva. 
A pretendente.: ALESSANDRA ROCHA DE SOUSA, natural de Francisco Morato, SP, 
nasc.: 14/09/1989, profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, residente: Franco 
da Rocha - SP, . fi lha de Adao Francisco de Sousa e de Ana Rocha de Sousa.

O pretendente.: FERNANDO FONTES DA CUNHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/03/1982, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito, fi lho de Geraldo Fontes da Cunha e de Maria Araujo da Cunha. A pretenden-
te.: GEISA TAVARES DE SOUSA, natural de Itaborai, RJ, nasc.: 15/06/1984, profi ssão: 
aux.limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Luiz 
Tavares Sousa e de Maria Gorete Silva de Sousa.

O pretendente.: ALLAN DE ALMEIDA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 09/07/1988, 
profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de 
Tania Regina de Almeida. A pretendente.: SCARLETT FERNANDES, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 06/06/1997, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito, fi lha de Lusinete José Fernandes.

O pretendente.: HUGO LEONARDO MENEZES FERREIRA, natural de Aracaju, SE, 
nasc.: 13/09/1985, profi ssão: aux. almoxarifado hospitalar, estado civil: solteiro, residen-
te e domiciliado neste distrito, fi lho de Ailton Ferreira e de Marisa Pinto Menezes Ferreira. 
A pretendente.: LEIZA SANTOS BRITO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 31/01/1982, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, 
fi lha de Gilberto dos Santos Brito e de Maria de Lourdes Brito.

O pretendente.: NAELSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Ibateguara, AL, 
nasc.: 28/07/1968, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito, fi lho de Manoel Tavares de Oliveira Filho e de Josélita Francisca Nascimento 
de Oliveira. A pretendente.: TANIA DA SILVA SANTOS, natural de Itabuna, BA, nasc.: 
19/02/1972, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de João Rabelo dos Santos e de Maria Jucilia da Silva Santos.

O pretendente.: FELLIPE RODRIGUES SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/04/1993, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de Valmir Aparecido dos Santos e de Vera Lucia Rodrigues dos Santos. 
A pretendente.: KARINE CARDOSO DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/06/1993, profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito, fi lha de Marcos Aurelio Cardoso de Almeida e de Eliane Fernandes de Almeida.

O pretendente.: ROBERTO GATTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/09/1980, pro-
fi ssão: engenheiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de 
Domingos Gatto e de Maria Carolina Chioatto Gatto. A pretendente.: ELIANE TAVARES 
COELHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/04/1981, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de José Coelho e de 
Josény Inacio Tavares Coelho.

O pretendente.: MANOEL PRAZERES DA SILVA, natural de Porecatu, PR, nasc.: 
03/05/1952, profi ssão: encarregado armação, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito, fi lho de Carlos Prazeres da Silva e de Sebastiana Maria da Silva. A 
pretendente.: CLAUDICEA MARIA SOUSA, natural de Caruaru, PE, nasc.: 30/04/1960, 
profi ssão: do lar, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Seve-
rino José de Oliveira e de Maria Severina de Oliveira.

O pretendente.: MESSIAS GOMES DA SILVA, natural de Ribeirão, PE, nasc.: 
12/07/1954, profi ssão: encanador industrial, estado civil: viúvo, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de Damiana Gomes da Silva. A pretendente.: REGINA FONSECA 
DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/07/1975, profi ssão: domestica, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de Reinaldo Santos Silva e de 
Jane Fonseca.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: THIAGO DE CARVALHO SANTANA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão estampador, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/03/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Pinto de Carvalho 
e de Regina Felix Moreira de Carvalho. A pretendente: ANDRÉA ALVES DA SILVA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 25/05/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Arlindo Alves da Silva e de Maria Aparecida da Luz da Silva.

O pretendente: MANOEL IRISMAR ALVES MACÊDO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão chapeiro, nascido em Catarina - CE, no dia 26/03/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Alves Donana e de Joana 
Chaves Macêdo. A pretendente: ROSANA APARECIDA VILCHEZ, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
no dia 27/11/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Ramirez Vilchez e de Eunice Aparecida Romano Ramirez Vilchez.

O pretendente: JOEL DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são pedreiro, nascido em Caracol - PI, no dia 15/09/1963, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Franculino José de Sousa e de Agustinha de Sousa. A 
pretendente: ANA PATRICIA FERREIRA GALDINO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Garanhuns - PE, no dia 14/08/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Galdino de Souza e 
de Anunciada Ferreira Galdino.

O pretendente: RONEI DIAS BRITO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia16/08/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Dias Brito e de Maria Gloria Brito. A pretendente: 
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/01/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marta Maria de Oliveira Moreira.

O pretendente: LUCIANO DO NASCIMENTO DOMINGOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/09/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Domingos 
e de Rosineide do Nascimento. A pretendente: MONICA GRANGEIRO DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 14/03/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
João dos Santos e de Maria Araújo Grangeiro dos Santos.

O pretendente: CLOVIS MENEZES DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Alagoinhas - BA, no dia 20/05/1951, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Menezes do Nascimento e de 
Dora Menezes de Jesus. A pretendente: MARIA MADALENA DE LACERDA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil viúva, profi ssão pensonista, nascida em Raimundo 
Nonato - PI, no dia 15/11/1950, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Norberto de Lacerda e de Aurora de Lacerda.

O pretendente: ORLANDO ALMEIDA CRUZ, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de estamparia, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/03/1978, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Altino de Almeida Cruz e de 
Inez Olindina da Silva Cruz. A pretendente: RAQUEL DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/09/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Cicero Mariano da 
Silva e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: MARCELO FERNANDO DA SILVA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil divorciado, profissão cobrador de ônibus, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 01/10/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Manoel José da Silva e de Maria Alaide Morais da Silva. A pretendente: ANDREZA 
ALEXSANDRA BENATTI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Renato Carlos Benatti e de Eloisa Maria 
Brasileiro Benatti.

O pretendente: WILLAMES GOMES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido em Salgueiro - PE, no dia 29/08/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Tiburtino de Oliveira e de Maria 
Pastôra Gomes de Oliveira. A pretendente: CAMILA DE SOUZA BEZERRA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/02/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto 
Bezerra e de Severina Pereira de Souza Silva.

O pretendente: RENATO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido em Miguel Calmon - BA, no 
dia 03/10/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flo-
risvaldo José da Silva e de Maria Trindade Candida Silva. A pretendente: JANAINA 
DE JESUS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/01/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Denival Ferreira dos Santos e 
de Maria Lucia de Jesus.

O pretendente: STEPHANO DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Roque - SP, no dia 11/01/1997, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Damasceno da Silva e de 
Neuzita Francisca de Souza. A pretendente: LUANA PEREIRA DE LACERDA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/05/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euzelia 
Pereira de Lacerda Monteiro.

O pretendente: ALAN IZIDORO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Guarulhos - SP, no dia 01/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Antonio Izidoro e de Ana Maria da Silva Izidoro. 
A pretendente: KATIELLE QUEIROZ DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ubaí - MG, no dia 25/12/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Célio Cardoso de Oliveira e de Maria 
Cleoneth Queiroz de Jesus.

O pretendente: ALEX SANTOS ALVARENGA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/09/1992, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Alvarenga e de Sonia Maria 
Santos Alvarenga. A pretendente: LARISSA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 
17/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Patricia de 
Sousa.

O pretendente: CRISTIANO HENRIQUE LEITE TELES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/04/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cicero Leite Teles e de Valdete 
de Souza Leite Teles. A pretendente: CIBELE ALINE CAMPOS SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 
06/06/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel Pereira 
da Silva e de Denise Aparecida de Campos Silva.

O pretendente: GUTEMBERG CARDOSO DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão mecânico, nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia 18/10/1972, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Cardoso da 
Silva e de Aurelina Dias Torres. A pretendente: CLAUDINEIA CAJUY NOVAES, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão administradora de empre-
sas, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/05/1972, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Pereira de Novaes e de Antonia Otacilia 
Cajuy de Novaes.

O pretendente: ANTONIO ARAÚJO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil divorcia-
do, profi ssão cabeleireiro, nascido em Malta - PB, no dia 11/06/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Araújo de Barros e de Luzia Galdino de Sousa. 
A pretendente: LENILDA SOUZA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/05/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Souza Lima e de Maria Coelho Lima.

O pretendente: RODOLFO SALOMÃO LEMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Marins Lemes Filho e de Maria de Lourdes Salomão. 
A pretendente: NAIR DE PAULA BERNARDES, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/09/1972, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bernardes e de Altair Ambrosio Bernardes.

O pretendente: GERSON JOSÉ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Venturosa - PE, no dia 11/01/1953, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Simão dos Santos e de Judite 
Madalena da Conceição. A pretendente: APARECIDA MARIA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
13/01/1959, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Daniel 
de Souza e de Josefa Maria da Conceição de Souza.

O pretendente: EDSON DE NOVAES VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
30/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vieira dos 
Santos e de Anatalia das Virgens de Novaes. A pretendente: KEROLYN PEREIRA DA 
SILVA COELHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 19/09/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Carlos Roberto Coelho e de Edilene Pereira da Silva.

O pretendente: ELIAS FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Bonito - PE, no dia 06/01/1977, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Francisco da Silva e de Antonia 
Josefa da Silva. A pretendente: DANIELLA CARLA DA SILVA CUNHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Sapé - PB, no 
dia 14/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando 
Tavares da Cunha e de Maria Dalva Marcelino da Silva.

O pretendente: ADEMAR DE OLIVEIRA FILHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão aposentado, nascido em Poá - SP, no dia 03/02/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar de Oliveira e de Benedita Ananias. A pretendente: 
RITA DE CÁSSIA COELHO COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia 13/05/1972, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves Costa e de Guilhermina Oliveira Coelho.

O pretendente: NELSON ANTONIO FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, 
profi ssão comprador, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vicente Ferreira e de Antonia Josefa da Silva 
Ferreira. A pretendente: VÂNIA LEODORO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão 1/2 ofi cial de cozinha, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/05/1975, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Leodoro da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DIEGO SILVA REZENDES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de engenharia, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanildo Francisco Rezendes e de Andrea Mirian da Rocha 
Silva. A convivente: JÉSSICA MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/07/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio David Magalhães e de Marcia Ferreira Godinho Magalhães. 
Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

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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O pretendente: MARCELO SILVA DE JESUS, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 10/05/1972, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Divaldina Silva de Jesus. A pretenden-
te: MARINÊS NASCIMENTO BARROS, profissão: roupeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 25/03/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Vicente Barros e de Sueli de Jesus 
Nascimento Barros.

O pretendente: RICARDO CICERO COSTARD, profi ssão: empresário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 08/01/1948, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lillian Costard e de Cleonice Pagnani Costard. 
A pretendente: RISOLENE COUTINHO DE SOUSA, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Fortaleza - CE, nascido aos: 10/09/1972, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Edmar de Sousa e de Antonia 
Coutinho de Sousa.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SPONTÃO LIVRARI, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 25/08/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dirceu Bosan Livrari e de Sonia Spontão Livrari. 
A pretendente: MARIANA NAOMI YAMASAKI, profi ssão: estilista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/09/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Yukio Yamasaki e de Lucia Helena Yamasaki.

O pretendente: RUBENS SALLES PEREIRA ORRIN, profi ssão: delegado de policia, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Santa Cecilia - SP, nascido aos: 
04/07/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Waldomiro Salles 
Pereira Orrin e de Helena Candido Militão Orrin. A pretendente: PATRÍCIA CHALFUN 
DE MATOS FONSECA, profi ssão: delegado de policia, estado civil: solteira, natura-
lidade: do Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 31/10/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Marco Antônio Fonseca e de Rosangela Chalfun de Matos 
Fonseca.

O pretendente: RODRIGO NASCIMENTO FERNANDES, profi ssão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 03/02/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edison Martins Fernandes e de 
Sandra Regina do Nascimento Fernandes. A pretendente: DÉBORA PAULA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em Caratinga - MG, 
nascido aos: 06/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo 
José de Oliveira e de Maria Norma Teixeira de Oliveira.

O pretendente: WANDERLEI DE SOUZA JUNIOR, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 
05/02/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wanderlei de Souza 
e de Maria da Silva Patricio. A pretendente: MILENA ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: 
securitaria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pirituba - SP, nascido aos: 
26/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Roberto dos 
Santos e de Ruth Rocha dos Santos.

O pretendente: MARCELO ANDRIOLI DA SILVA, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 
19/06/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Deusderite Vilela 
da Silva e de Maria Andrioli da Silva. A pretendente: MERCIA REGINA DA COSTA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido 
aos: 31/01/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio da 
Costa e de Carolina Kohler da Costa.

O pretendente: MIKE BARBOSA DA SILVA, profissão: digitador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 21/09/1994, 
residente e domiciliado São Paulo - SP, filho de Dalva Barbosa da Silva. A preten-
dente: MÔNICA SUELLEN LEITE DE LIMA, profissão: caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 14/02/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Henrique Antonio de Lima e de Djailma Maria de Souza 
Leite de Lima.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DE FARIA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Atibaia - SP, nascido aos: 29/04/1967, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Lino de Faria e de Andrelina Pereira 
de Faria. A pretendente: KETLYN ADRIANA CHACUR, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 05/11/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ariovaldo de Freitas Chacur e de 
Elizabete Mareli Carvalho Chacur.

O pretendente: FABIO FERRITE LISAUSKAS, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 29/11/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Duverni de Oliveira Lisauskas e de Ivone 
Ferrite Lisauskas. A pretendente: RAFAELA PICHINI DE OLIVEIRA, profi ssão: médica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Cuiabá - MT, nascido aos: 29/05/1987, residente 
e domiciliada em Ribeirão Preto - SP, fi lha de Lucirio Antero de Oliveira e de Vera Lucia 
Pichini de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL LUVIZUTI DE MOURA CASTRO, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Presidente Venceslau - SP, nascido aos: 26/06/1982, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Moura Castro e de Maria 
Luvizuti de Moura Castro. A pretendente: DÉBORA SPONCHIADO UEMURA, profi ssão: 
designer, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido 
aos: 08/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Massuo Uemura 
e de Vera Lucia Sponchiado Uemura.
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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:

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003501-80.2016. 8.26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 11ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Antonio Carlos Santoro
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CALINE SOUZA DOS SANTOS RG 52.567.743-4 CPF/MF
Nº 047.574.215-08, que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para
que efetue o pagamento do valor de R$ 23.576,48, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 30 de janeiro de 2017.                                                                                                   (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018626-50.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Trazibulo José
Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) TAKESHI FUKUDOME, (CPF 132.419.318-20,
RNE 255.743-0), Casado, Japonês, que lhe foi proposta por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários LTDA uma ação de Cobrança no valor de R$ 3.947,78, referente às taxas de conservação
e melhoramentos do lote 10, da Quadra CG, do Loteamento Thermas de Sta Barbara I. Estando o réu
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2016.                                 (02 e 03)

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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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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