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O pretendente: FABIO DE ANDRÉ SANT’ANA, solteiro, profissão designer, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (4º Registro Civil), no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (24/09/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, filho de Guaracy Silvério de Sant’Ana e de Maristela 
Afonso de André Sant’Ana. A pretendente: CRISTIANA IWANAGA LEÃO, solteira, 
profissão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), 
no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e quatro (19/03/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, filha de Luiz Eduardo Villaça Leão e de 
Yasuko Iwanaga Leão.

O pretendente: THIAGO BITTENCOURT HASSEGAWA, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, no dia três de maio de mil 
novecentos e oitenta (03/05/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Hertes Ufei Hassegawa e de Maria Helena Bittencourt Hassegawa. A pretendente: 
FERNANDA CARNIO PAPINI, solteira, profi ssão publicitária, nascida no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no dia quatro de novembro de mil 
novecentos e setenta e sete (04/11/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Franco Papini e de Maria Teresa Carnio Papini.

O pretendente: LUCAS TADEU MELO DA CÂMARA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Manaus, Estado do Amazonas, no dia nove de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (09/04/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Heraldo 
Beleza da Câmara e de Carla Angela Melo da Câmara. A pretendente: CYNTHIA 
BROMBERG MARIN, solteira, profi ssão internacionalista, nascida em Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (07/07/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José Antonio 
Marin Neto e de Johana Lilian Bromberg Marin.

O pretendente: HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE NARDIELLO, solteiro, 
profi ssão economista, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5ª 
Registro Civil), no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/08/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Humberto 
Valente Nardiello e de Lilian Lessa Nardiello. A pretendente: ISABEL DE PAULA 
VIEIRA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Jardim Paulista), no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/08/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Antonio Graco da 
Silveira Vieira e de Neusa Correa de Paula.

O pretendente: HORÁCIO SARAIVA REIS, divorciado, profissão educador físico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia dezesseis de 
outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (16/10/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, filho de Horácio Soares Reis e de Silvia Regina Alba Saraiva 
Reis. A pretendente: LAURA SILVA SOARES GOMES, solteira, profissão gerente 
de projetos, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia trinta 
de abril de mil novecentos e oitenta e oito (30/04/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, filha de Albano Soares Gomes e de Miquelina da Silva Soares 
Gomes.

O pretendente: HELDER NEVES CHIL, solteiro, profi ssão empresário, nascido em Rio 
Claro, Estado de São Paulo, no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/10/1989), residente e domiciliado em Rio Claro - Estado de São Paulo, 
fi lho de Valter Luis Chil e de Elizebeth Perin Neves Chil. A pretendente: VICTORIA 
CARVALHO SEILER, solteira, profi ssão produtora de moda, nascida em São Paulo, 
Capital, no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (25/01/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Michel Yves Seiler e de Carmen Silvia 
Ribeiro de Carvalho Seiler. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do Rio Claro, Estado de 
São Paulo.

O pretendente: EDUARDO QUARTIM BARBOSA DE ARRUDA BOTELHO, solteiro, 
profi ssão economista, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no 
dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (20/01/1975), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Eduardo de Arruda Botelho e de Isabel Quartim 
Barbosa de Arruda Botelho. A pretendente: ROSSANA SEGATTO, divorciada, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Jardim Paulista), no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(15/11/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Primo Roberto 
Segatto e de Elisabeth Segatto.

O pretendente: VITOR FISCHER VALENTE, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, no dia vinte de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (20/09/1985), residente e domiciliado em Ribeirão Pires/SP, fi lho de 
Valerio Valente e de Elisabeth Fischer Valente. A pretendente: CAROLINA PENTEADO 
GAMBA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela 
Vista), no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa (26/08/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luiz Henrique Gamba e de Patricia Penteado 
Gamba. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: THIAGO DA SILVA BRAGA, solteiro, profi ssão analista de T.I., 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecilia), no dia oito de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (08/06/1984), residente e domiciliado nesta Capital, 
fi lho de Antonio dos Santos Braga e de Maria Rosa da Silva Braga. A pretendente: 
GRAZIELA CAVALCANTI XAVIER DOS ANJOS, solteira, profi ssão estagiária de 
serviço social, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia três 
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (03/08/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de George José Xavier dos Anjos e de Francisca Maria 
Cavalcanti Silva. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residência do pretendente.

O pretendente: RODRIGO BERNARDO AMAZONAS, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5ª Circunscrição), 
no dia três de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (03/12/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Jurandir Magalhães Amazonas e de Feiga 
Elias Amazonas. A pretendente: MARCIA CHRISTINA MENEGASSI GALLI, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Colorado, Estado do Paraná, no dia seis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (06/11/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Rinaldo Fernandes Galli e de Ema Maria Menegassi.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUÍS FELIPE RUARO YARED, solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em Curitiba, Estado do Paraná (3º Ofício), no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e noventa (18/09/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Mario José Yared e de Sophia de Aguiar Ruaro Yared. A convivente: RAFAELA ALBACH 
GOLDMAN, solteira, profi ssão advogada, nascida em Ponta Grossa, Estado do Paraná 
(1º Ofi cio), no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e sete (12/05/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luiz Eduardo Goldman e de Sandra 
Mara Albach Goldman. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei 
nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4.

O convivente: ALEXANDRE GRZYBOWSKI, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte de dezembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (20/12/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Josef 
Grzybowski e de Paula Grzybowski. A convivente: FERNANDA BRASILEIRO NETTO, 
solteira, profi ssão biomédico, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Formosa), 
no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e oito (30/07/1978), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Nelson Netto e de Orlete Brasileiro Netto. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1, 3 e 4.
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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: ARTHUR ALMEIDA THIAGO, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1979, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Redolfi  Thiago e de Vania Almeida Thiago. A 
pretendente: CAROLINA CHAVES BRANCALHÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leomar Brancalhão e de Maria Roseli Mendes 
Chaves Brancalhão.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS ALVES DE DEUS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/11/1958, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves de Deus e de  Inez 
Aparecida Alves de Deus. A pretendente: LUCIANE NAVEGA FORESTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 21/06/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Foresti e 
de Rosa Maria Navega Foresti.

O pretendente: THIAGO ARAÚJO BALIEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão administrador, estado civil solteiro, nascido em Belem - PA, no dia 07/03/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fábio Balieiro de Souza e de 
Kátia Regina Marinho de Araújo. O pretendente: RICARDO DORLITZ, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão autonomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
24/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aguinaldo Dorlitz e 
de Dalvina de Freitas Dorlitz.

O pretendente: FELIPE KAWAMURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão chefe de 
cozinha, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 30/08/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Takao Kawamura e de Denise 
Carleto Kawamura. A pretendente: KAROLINE TAMILYN HIGA TACIRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão administradora de empresas, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Nilson Sunao Taciro e de Carla Regina Higa Taciro.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Antonio de Castro e de Marcia Fer-
reira de Castro. A pretendente: SIMONE ALVES DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cirilo Rodrigues do 
Nascimento e de Edilza Alves do Nascimento.

O pretendente: EMERSON DE FREITAS CASSIMIRO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente de faturamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 03/06/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Emerson 
Cassimiro e de Neide de Freitas Souza. A pretendente: DARLENE CARVALHO TEIXEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão farmacêutica, estado civil divorciada, nascida em 
Virgem da Lapa - MG, no dia 18/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Damásio Luiz Teixeira e de Marilene Esteves Carvalho.

O pretendente: JOÃO HEITOR MARANGON FULAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista contábil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Tadeu Fulas e de Rosana 
Marangon Fulas. A pretendente: FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista de departamento pessoal, estado civil divorciado, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 08/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Irineu Domingos de Oliveira e de Madalena Aparecida de Almeida Oliveira.

O pretendente: MARCIO HISATO KASAHARA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro de materiais, estado civil solteiro, nascido em Diadema- SP, no dia 25/03/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Yoshio Kasahara e de Nobuko Ka-
sahara. A pretendente: LILIANE AMAYA, de nacionalidade brasileira, profi ssão nutricionista, 
estado civil solteira, nascida em Registro - SP, no dia 26/07/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Makoto Amaya e de Anita Eiko Tsuno Amaya.

O pretendente: JOSÉ EDNALDO PONTES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manobrista, estado civil solteiro, nascido em Cuite - PB, no dia 20/03/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Casado da Costa e de Elisa-
bete Narcisa Pontes da Costa. A pretendente: RAQUEL DE FATIMA APARECIDA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
Bom Sucesso - MG, no dia 16/12/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Maria Nazare dos Santos.

O pretendente: RAFAEL MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/11/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Dircelene Marques 
Pereira da Silva. A pretendente: LARISSA ALVEZ IZZO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/07/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Luiz Izzo e de Vanda Alves 
de Lima Izzo.

O pretendente: IBRAHIMA CAMARA, de nacionalidade guineano, profi ssão vendedor, 
estado civil solteiro, nascido em Guine - Africa, no dia 07/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mohamed Camara e de Fatoumata Camara. A preten-
dente: ROSANA SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
camelô, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/07/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leonicio Izidoro do Nascimento e de Neide 
Ernesto dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL ALEVATO GALDINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
cozinheiro, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 13/11/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Arinaldo Galdino e de 
Rosangela Alevato Galdino. A pretendente: JÚLIA AYUMI MIURA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 30/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Masashi Miura e 
de Aparecida Midori Yatani Miura.

O pretendente: LUCAS DA CUNHA VILAS BÔAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
designer, estado civil solteiro, nascido em Salvador- BA dia 20/10/1987, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Welington Vilas Bôas e de Carmosina Lisbôa da 
Cunha. A pretendente: CINDY GISELY HIEKATA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
estilista, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 12/09/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Hiekata e de Neiva Maria de Barros 
Hiekata.

O pretendente: DANIEL JOSÉ BENTO, de nacionalidade portuguesa, profi ssão aposentado, 
estado civil viúvo, nascido em Portugal, no dia 02/11/1938, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Bento e de Lurdes das Mercês Marques. A pretendente: 
MARIA ALZIRA PATRICIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em Bela Cruz - CE, no dia 27/07/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Benedito Patricio e de Raimunda Alves de Oliveira.

O pretendente: VICTOR RAMOS CECHINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/01/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Edi Cechini e de Maria Lucia Ramos 
Cechini. A pretendente: FABIANA CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Moises Pereira da Silva e de Maria 
Helena Moreira da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE TOLEDO BORBA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
02/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime Borba Pereira 
e de Idelí Maria de Toledo Pereira. A pretendente: HANNA HELENA HITA THOMAZI, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira civil, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 24/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Thomazi Junior e de Vania Helena Salado Hita.

O pretendente: RIQUIJANCE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
marceneiro, estado civil solteiro, nascido em Pedras de Fogo - PB, no dia 10/04/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Pereira da Silva e de Nivan 
Frazão da Silva. A pretendente: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em Pedras de 
Fogo - PB, no dia 14/02/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Raimundo Vitoriano da Silva e de Terezinha Maria da Silva.

O pretendente: FAUZE MOREIRA LAUAND, de nacionalidade brasileira, profi ssão fi sio-
terapeuta, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/05/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fauze Jorge Nicola Lauand e de Iracema Moreira. 
A pretendente: ARIANE DIAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão secretária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Ari de Lima Sobrinho e de Orleide Alves Dias de Lima.

O pretendente: JOSÉ LOURIVALDO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão eletri-
cista, estado civil solteiro, nascido em Simões - PI, no dia 30/01/1957, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourivaldo Marcos de Sousa e de Maria José de Sousa. A 
pretendente: NILZETE DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabelereira, 
estado civil solteira, nascida em Ipirá - BA, no dia 01/02/1957, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Martinho José dos Santos e de Clarice Maria de Jesus.

O pretendente: CLAUDIO JOVINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Liosvaldo Jovino da Silva e de Maria do 
Carmo Camilo. A pretendente: PAMELA CRISTINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/03/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Quiteria Isabel da Silva.

O pretendente: CELSO DE ALMEIDA COSTA E SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidney Francisco de 
Souza e de Juraci Dantas de Almeida Costa de Souza. A pretendente: JENEFFER LIMA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente social, estado civil solteira, 
nascida em São Vicente - SP, no dia 09/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valdecy Batista da Silva e de Angela Maria de Lima.

O pretendente: BRUNO DANIEL MOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão prepara-
dor de materiais, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
07/02/1989, residente e domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Raimundo Pinheiro Mota 
e de Lesirlene D’arc do Nacimento Mota. A pretendente: NATALI SANTOS DA CONCEI-
ÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão telemarketing, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Edmilson Barbosa da Conceição e de Sandra Regina dos Santos. Obs.: Cópia 
do Edital de Proclamas recebido do RCPN de Diadema - SP.

O pretendente: GERSON PEDROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão impressor de off set, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elias Mota do Nasci-
mento e de Maria Rosimeira Pedrosa Cavalcante Mota. A pretendente: JOICE PEREIRA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão tecnóloga de oftalmologia, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Joarez de Souza e de Sueli Maria dos Reis Pereira de Souza.

O pretendente: RAFAEL LIPARI EMIDIO, de nacionalidade brasileira, profi ssão dese-
nhista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/11/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourival Emidio e de Sonia Aparecida Lipari 
Emidio. A pretendente: RODHE CASSOLLA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão hemoterapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Rodrigues de 
Araujo e de Lucimara Cassolla de Araujo.

O pretendente: EMERSON ROBERTO LOPES LIMA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão lustrador de móveis, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
27/03/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josenilde Lopes de 
Lima e de Mariberto Ferreira Lima. A pretendente: CREUZA MOREIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão cozinheira, estado civil divorciada, nascida em Água 
Branca - AL, no dia 28/11/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Agenor Moreira dos Santos e de Maria das Dores Teixeira Lima.

O pretendente: EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
assistente de rede de telecomunicação, estado civil divorciado, nascido em Teófi lo Otoni 
- MG, no dia 15/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Maria Gomes Ferreira e de Laurita Gomes de Souza Ferreira. A pretendente: PATRÍCIA 
ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 05/08/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José Alves Pereira e de Durvalina de Jesus Pereira.

O pretendente: MAURICIO RIBEIRO SENA, de nacionalidade brasileira, profi ssão su-
pervisor comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Vieira Sena e de Doralice 
Ribeiro da Silva Sena. A pretendente: FRANCISCA CAMILA JOTA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão líder de loja, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Raimundo 
Teixeira Jota e de Hilda Alves da Silva Jota.

O pretendente: FRANCINE CRISTINE BEZ DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de atendimentos, estado civil solteira, nascida em São Roque - SP, 
no dia 22/04/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Donizeti 
Fernandes de Mattos e de Fabiana Bez de Mattos. A pretendente: NATALIA OLIVEIRA 
MARQUETTI, de nacionalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de André Augusto Marquetti e de Regiane Cristina de Oliveira.

O pretendente: KLEBSON DA CRUZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão forneiro, estado civil solteiro, nascido em Buriti dos Lopes - PI, no dia 16/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Pereira dos Santos Neto 
e de Francinete Maria da Cruz dos Santos. A pretendente: MARA MARISA GALLEGO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão autonoma, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Ovidio Gallego e de Maria Luiza Aparecida Broio Gallego.

O pretendente: GEANDERSON SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão ajudante de caminhoneiro, estado civil solteiro, nascido em Ubaí - MG, no dia 
17/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Uziel Pereira de Souza 
e de Solange Pereira dos Santos Souza. A pretendente: ADRIANA MESSIAS DO NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cozinheira, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 01/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jurandir José do Nascimento e de Maria do Carmo do Nascimento.

O pretendente: MANOEL ALVES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão comer-
ciante, estado civil solteiro, nascido em Caetite - BA, no dia 12/11/1953, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alves Moreira e de Olimpia Maria Moreira. A pretendente: 
IVONE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
divorciada, nascida em Salto do Itarare- PR, no dia 14/04/1965, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Aparecido da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão marcineiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Norival Siqueira de Castro e de 
Maria Auxiliadora Neves de Castro. A pretendente: MARCIA REGINA ALVES NOGUEIRA 
GARCEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 03/06/1977, residente e domiciliada na Cidade Ademar - SP, 
fi lha de José Carlos Nogueira e de Lourdes Alves da Costa. Obs.: Cópia do Edital para 
ser entregue no Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: ENRIQUE PRATES MARTINS, de nacionalidade brasileira, profi ssão conferente, 
estado civil solteiro, nascido em Felizburgo - MG, no dia 28/02/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nivaldo Prates Martins e de Adélia Fernandes Jesus. A preten-
dente: DAYANE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de classe, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/08/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sinezio Batalha da Silva e de Marilene Santos da Silva.

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dra. Júlia Claudia Rodrigues da Cunha Mota - 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:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: DENNIS DANIELIAN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 27/12/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nazareth Danielian e de Angela Maria 
Danielian. A pretendente: DANIELA LOPES BERTOLACINI, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 20/10/1980, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Maria Bertolacini 
e de Maria Estela Lopes Bertolacini.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS CERONE, estado civil solteiro, profi ssão tor-
neiro mecânico, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/07/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Cerone e de Sirlene 
Aparecida dos Santos Cerone. A pretendente: RENATA APARECIDA MORGATO, 
estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, 
no dia 20/05/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cassia Sueli Militão.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de controladoria, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 02/08/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orsine Alves e de Lindinalva 
dos Santos Alves. A pretendente: CRISTIANE PIRES RODRIGUES LANZETTI, estado 
civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 
17/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Lanzetti e de Solange Pires Rodrigues.

O pretendente: VIRGILIO MOURA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão polidor, 
nascido em Itapicuru - BA, no dia 06/10/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Moura de Santana e de Ozanete Moura de Santana. 
A pretendente: ANDREZA ROBERTA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 08/06/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Roberto de Andrade e de 
Ione de Oliveira Andrade.

O pretendente: RICARDO CRUZ MOTTA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
nesta Capital, Saúde - SP, no dia 14/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cruz Motta e de Rita de Cassia Mota. A pretendente: 
TATIANA LAZAROTTI VINAGRE AMORIM, estado civil solteira, profi ssão professora 
de educação física, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 13/09/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Luiz Amorim e de Rosangela 
Lazarotti Vinagre Amorim.

O pretendente: GLAUCO ROSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 09/10/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mateus Rosa da Silva 
e de Neusa de Paula Rosa da Silva. A pretendente: TAINAN VIEIRA GOTADO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Tremedal - BA, no dia 24/12/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alirio José Gotado e 
de Tereza Ferraz Vieira Gotado.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS MONACO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
T.I., nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/10/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Monaco e de Elaine Aparecida Mora dos Santos 
Monaco. A pretendente: KAROLINE NOVAES GATTI, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 15/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Antonio Gatti e de Sandra Aparecida Novaes Gatti.

O pretendente: EROS SIGOLI, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido 
nesta Capital, Saúde - SP, no dia 01/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hercules Sigoli e de Celia Maria de Farias Sigoli. A pretendente: 
ZORA ADRIANNE GOMES VIANA, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida 
em Araguaina - GO, no dia 13/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Enildo Gonçalves Viana e de Carmélia Gomes da Silva Viana.

O pretendente: ANSELMO FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante 
de escolta, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 22/07/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Francisco da Silva e de Francisca de Jesus. 
A pretendente: REGIANE PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 15/05/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marizete Pereira de Carvalho.

O pretendente: RALF BARTHEL, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Vacha - Alemanha, no dia 02/04/1979, residente e domiciliado em Fulda - Alemanha, fi lho 
de Bernd Friedrich Barthel e de Verena Marta Barthel. A pretendente: SIMONE LITSUKO 
IZU, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 01/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Izu e de Keiko Izu.

O pretendente: ROBERTO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Antas - BA, no dia 15/07/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Raquel Maria de Santana. A pretendente: VALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão atedente, nascida em Itaquara - BA, no dia 05/07/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Venilson Pereira da 
Silva e de Eulalia Santana de Souza Oliveira.

O pretendente: EDSON PEREIRA MARQUES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 05/05/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de George Luiz Marques e de 
Marisa Grelet Pereira Marques. A pretendente: TATIANE CRISTINA PINANGE, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 
08/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria Aparecida Pinange.

O pretendente: RICARDO FERNANDO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão 
gerente comercial, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 01/12/1979, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amauri de Moura e 
de Maria Lidia Hipolito de Moura. A pretendente: RAQUEL ANSELMO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão supervisora de call center, nascida nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 18/04/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Antonio Gomes da Silva e de Nilda 
Anselmo da Silva.


