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Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0021526-66.2013.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Luiza de Jesus Lima, CPF 405.054.135-15 e
José Rosa Lima, CPF 416.659.295-53, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: Para que efetue o
pagamento do valor de R$ 13.017,79, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 43 da
Quadra OM, Loteamento Ninho Verde II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 (quinze) 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2017.                                                              (05 e 06)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0040304-21.2012. 8.26.0002. Intimação Prazo 20
dias - Processo. 0040304-21.2012. 8.26. 0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho. Juiz de Direito da 5º
VC do Foro Regional de Santo Amaro - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Julieta Da Silva Santos,
RG Nº 8.975.019, CPF/MF Nº 052.990.948-09 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de Momentum Empreendimento Simobiliários Ltda, alegando em síntese: foi
deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.364,70, 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 edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de SP, aos 03 de março de 2017.                                                                              (05 e 06)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - 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:

O pretendente: HALLANN DE OLIVEIRA VERISSIMO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jackson de Jesus Verissimo e de 
Inalda de Oliveira Verissimo. A pretendente: ANDRÉIA MEDEIROS DA SILVA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/06/1996, residente e domiciliada nesta Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivair Medei-
ros da Silva e de Josefa Sousa de Oliveira.

O pretendente: ERINALDO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Pesqueira - PE, data-nascimento: 15/10/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Batista da Silva e de Lêda 
Maria Santos da Silva. A pretendente: GISELE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: promo-
tora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaoquim 
Barbosa da Silva e de Maria Perpetua de Oliveira.

O pretendente: RALF PEREIRA ALMEIDA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Barbosa de Almeida e de Rosa 
Maria Pereira. A pretendente: TALITA TEIXEIRA RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: 
técnica de certifi cação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 27/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
da Lapa Ribeiro dos Santos e de Vera Lucia Teixeira dos Santos.

O pretendente: ISAÍAS MIGUEL DOS SANTOS FILHO, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Caaporã - PB, data-nascimento: 04/11/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaías Miguel dos Santos e de Edilza Targino de Santana. A 
pretendente: FRANCIELE DE OLIVEIRA FEITOSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1997, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Alves Feitosa e de Ivone Nogueira de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO, profissão: pintor de 
manutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 31/07/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de 
Hermes Francisco do Nascimento e de Ivonete Maria dos Santos. A pretendente: 
FERNANDA LISBOA DAVID, profissão: teleatendente, estado civil: solteira, na-
turalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 14/10/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de José Paulo David e de Ursulina Lisboa Brito 
David.

O pretendente: VINÍCIUS VENUTO FERNANDES DE OLIVEIRA, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/01/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Valdir 
Fernandes de Oliveira Júnior e de Claudimina Ritas Venuto. A pretendente: ALINE 
EMANUELLI MARTINS DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Milton Martins dos Santos e de Georgia 
Leonor Manoel.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ SOUSA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Coelho Neto - MA, data-nascimento: 11/09/1973, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Chagas Sousa. A pretendente: 
RITA DO NASCIMENTO SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Teresina - PI, data-nascimento: 28/04/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ribeiro da Silva e de Joana Nascimento 
da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, profissão: geógrafo, estado civil: viú-
vo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1973, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Aparecida dos Santos. A pre-
tendente: LUCIMAR DA COSTA DIAS, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Sousa - PB, data-nascimento: 09/08/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Pedro da Costa e de Ivone Cavalcante 
da Costa.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES DE SALES, profi ssão: peixeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Formoso - BA, data-nascimento: 18/08/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Rodrigues de Sales e de Ines 
Ferreira dos Santos. A pretendente: FABRÍCIA ROCHA FLORES, profi ssão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1978, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Oliveira Flores e de 
Tereza Rocha Flores.

O pretendente: JOSIMAR LELIS PEREIRA, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/06/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Maria Pereira e de Maria Vitoria 
Lelis Gonçalves da Silva. A pretendente: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: 
consultora de implantação, estado civil: divorciada, naturalidade: São Miguel dos Cam-
pos - AL, data-nascimento: 30/01/1984, residente e domiciliada neste Capital - SP, fi lha 
de Antonio Ferreira da Silva e de Quitéria Mariano da Silva.

O pretendente: MURILLO AUGUSTO DE PAULA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1990, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Aldemir Cortez de Paula e de Elisete Barbieri de 
Paula. A pretendente: JULIANA VENANCIO DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Teixeira da Silva e de Marina 
Venancio da Silva.

O pretendente: LUIZ FERNANDO FREITAS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Doriosvaldo Lima dos Santos e de Luz 
Marina Cavalcante Freitas dos Santos. A pretendente: MARINA DA SILVA MORATO, 
profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 02/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Morato e de Josefa Lucineide Morato.

O pretendente: EMMANUEL JUNIOR OKAFOR, profi ssão: atleta professional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Enugu, Abia State, Nigeria, data-nascimento: 01/03/1989, re-
sidente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Emmanuel Okafor e de Chy Chy Okafor. 
A pretendente: ALESSANDRA DE OLIVEIRA, profi ssão: promotora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson de Oliveira e de Neuza Luiz 
de Oliveira.

O pretendente: EDSON JUVENCIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Garça - SP, data-nascimento: 16/09/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Juvencio e de Maria Eugenia. A pretendente: 
SOLANGE REGINA DE ARAUJO, profi ssão: pendas domesticas, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1964, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de João Romão de Araujo e de Maria Eugenia.
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

Continuação

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

O pretendente: ARINZE FELIX EZIKE, de nacionalidade nigeriano, profi ssão vendas, 
estado civil solteiro, nascido em Agbor - Nigéria, no dia 10/01/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Anthony Ezike e de Celina Ezike. A pretendente: CAROLINE 
ISIDIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/07/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Maria Antonia Isidio da Silva.

O pretendente: ANDRÉ PENNA STRAFACCI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/09/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eduardo Strafacci e de Apareci-
da Oliveira Penna Strafacci. A pretendente: PRISCILLA BERBERT, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em Ribeirão Preto - SP, no 
dia 07/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adil Berbert e de 
Regina Aparecida da Fonseca Berbert.

O pretendente: DECIO DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, estado 
civil divorciado, nascido em Arapongas - PR, no dia 01/09/1950, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José de Assis Filho e de Raimunda Maria da Conceição. 
A pretendente: NEUZA OLIVEIRA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentada, estado civil divorciada, nascida em Iepé - SP, no dia 01/01/1951, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdemar Francisco de Paula e de Iblantina 
Oliveira de Paula.

O pretendente: CAIO CÉSAR BOLOGNESI, de nacionalidade brasileira, profi ssão enge-
nheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Júlio César Bolognesi e de Tânia Aparecida 
Camacho Bolognesi. A pretendente: LARA PIZZANI VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão arquiteta, estado civil solteira, nascida em Campinas - SP, no dia 05/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Yuri Dostoiewski Vieira e de Anna 
Maria Pizzani Vieira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
enfermeiro, estado civil divorciado, nascido em Senhora das Dores, Municipio de 
Barbacena - MG, no dia 21/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Dejanira Lina de Jesus. A pretendente: JAQUELINE MOREIRA CASIMIRO 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de enfermagem, estado 
civil divorciada, nascida em Diadema - SP, no dia 03/05/1987, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antonio Casimiro e de Suzete Moreira Pinho 
Casimiro.

O pretendente: WILLIAM TANAN DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/08/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Batista de Moura e de Evany 
Tanan da Silva de Moura. A pretendente: LAIS TEIXEIRA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente comercial, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 16/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Humberto 
Pereira e de Tania de Lourdes Teixeira Viturino.

O pretendente: ANTONIO MARCOS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
manobrista, estado civil solteiro, nascido em Areia - PB, no dia 18/07/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco de Araujo e de Maria de Lourdes 
Araujo. A pretendente: SILVANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
encarregada de cozinha, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/10/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Juraci Daniel dos Santos e de 
Maria José dos Santos.

O pretendente: MAKAR PLAKHOTNYK, de nacionalidade ucraniano, profi ssão 
matemático, estado civil solteiro, nascido na Ucrania, no dia 22/09/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Volodymyr Plakhotnyk e de Tatiana 
Plakhotnyk. A pretendente: LEOCADIA BRISKIEVIEZ, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão enfermeira, estado civil divorciada, nascida em Sarandi - RS, no dia 
17/10/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vicente Briskieviez 
e de Madalena Babinski Briskieviez.

O pretendente: LUCAS BALIEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão propagandista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1987, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Dejair Balieiro e de Elizabeth Kovacs Vohlers Balieiro. 
A pretendente: YASMIN ZANIRATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente 
jurídico, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/09/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Robson Zanirato e de Carla Cris-
tiane da Silva Zanirato.

O pretendente: FRANKLIN BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
físico, estado civil solteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia 04/08/1981, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Florisvaldo Bispo dos Santos e de Zânia Claudino 
dos Santos. A pretendente: ALEXANDRA FERNANDES OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão geóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
18/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Cesar Ferreira 
da Costa Oliveira e de Regina Isabel Fernandes Oliveira.

O pretendente: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são metalurgico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel João dos Santos e de 
Quiteria Maria dos Santos. A pretendente: PAULA DOS SANTOS TESSAROLLI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão costureira, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Aparecido Antonio Tessarolli e de Iranilde Rosa dos Santos Tessarolli.

O pretendente: JACKSON ROBERTO LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentado, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Roberto Lima e de Glaucia 
Virginia Lima. A pretendente: LUCIMAR APOLINARIO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Apolinario 
dos Santos e de Marlene Apolinario dos Santos.

O pretendente: JOÃO VICTOR NORONHA LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 02/07/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean Roberto Lima e de Miriam 
Lina Noronha Lima. A pretendente: CAMILA CATARINE DA SILVA SILVEIRO, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Rogerio 
Silverio e de Maria Fatima da Silva Silverio.

O pretendente: ELTON APARECIDO XAVIER DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elson Silva de Oliveira e de Celia 
Rosa Xavier de Oliveira. A pretendente: MICHELE CRISTINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 15/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos 
Barbosa da Conceição e de Teresa Cristina Pereira da Conceição.

O pretendente: ALBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
construtor civil, estado civil divorciado, nascido em Mangabeira - CE, no dia 04/12/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alberto Ferreira Lima e de Josefa Ferreira de Lima. 
A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão  do lar, estado 
civil solteira, nascida em Juazeiro do Norte - CE, no dia 15/11/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Inacio da Silva e de Maria Josefa da Silva.

O pretendente: ELIAS VICENTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, estado civil 
divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/09/1973, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de João Manoel Vicente e de Josefa Isabel Vicente. A pretendente: ROSEANE 
CAVALCANTE FARIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, 
nascida em Arapiraca - AL, no dia 17/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Francisco Cavalcante de Farias e de Lucimar Pereira Cavalcante.

O pretendente: ADMILSON SANTANA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profi ssão tec-
nico em telecomunicações, estado civil solteiro, nascido em Monte Santo - BA, no dia 11/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Euzebio de Almeida Peixinho e de Maria 
das Neves Santana Peixinho. A pretendente: EDILEUZA DE JESUS ALVES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciária, estado civil solteira, nascida em Cansansão - BA, no dia 16/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marineuza de Jesus Alves.

O pretendente: LUIZ ALBERTO EVANGELISTA MARQUES, de nacionalidade brasileira, profi s-
são comerciário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/04/1963, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Guilherme Evangelista Marques e de Dinorah 
Rodrigues Marques. A pretendente: DORIS NUNES MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/01/1971, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Armando Mendonça e de Olinda Nunes Mendonça.

O pretendente: ALDEMIR DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão inspetor 
de operações, estado civil solteiro, nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia 19/04/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Almir Pereira Filho e de Noelita de Souza Pereira. 
A pretendente: PAULA GOMES DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, 
estado civil solteira, nascida em Xique-Xique - BA, no dia 09/10/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Assis de Oliveira e de Iranilde Gomes da Silva.

O pretendente: RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são vendedor, estado civil solteiro, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, no dia 
01/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Erivaldo Oliveira da 
Silva e de e de Rejane Vieira da Silva. A pretendente: JESSICA DA SILVA MARQUES 
ROSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão caixa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 21/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
João Marques Rosa Junior e de Maria Cláudia da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRASILINO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão porteiro, 
estado civil viúvo, nascido em Pirajuí - SP, no dia 08/08/1954, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Jovelino Ferreira Garcia e de Anna Ricci Garcia. A convivente: 
SELMA MENDES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em Queimadas - BA, no dia 05/12/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos dos Reis e de Izabel Mendes dos Reis. Obs.: 
O presente edital, refere-se a pedido de habilitação para conversão de união estável 
em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

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: EDUARDO AKAMINE, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, nascido 
nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 28/04/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Kasunori Akamine e de Mitsuko Sakumoto Akamine. A pretendente: 
JOSIANA APARECIDA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão revisora de textos, nas-
cida em São João do Ivaí - PR, no dia 26/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wilson Vieira de Araújo e de Elza Ribeiro de Araújo.

O pretendente: BRUNO HEMMI PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nas-
cido em Guarulhos - SP, no dia 08/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rodney Pereira e de Adelina Hemmi da Silva Pereira. A pretendente: 
GIOVANA PISANI, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, 
Santa Cecília - SP, no dia 19/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Pisani Neto e de Rosangela Lopes da Silva Pisani.

O pretendente: SERGIO VASQUES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 30/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Vasques e de Aurea Salla Ramos Vasques. A pretendente: LIGIA 
BARBOSA FREIRE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 04/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Airton Freire da Silva e de Rozilda Barbosa Freire da Silva.

O pretendente: ÉRIK RAFAEL REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 07/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes Rezende. A pretendente: MICHELE APARECI-
DA REZENDE, estado civil solteira, profi ssão analista de impostos senior, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valeria Aparecida Rezende.

O pretendente: ANDRÉ DE OLIVEIRA BUENO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/09/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Roberto de Oliveira Bueno e de Antonia 
Benedita Gregório Bueno. A pretendente: FERNANDA CRISTINA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 09/05/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Silva e 
de Ana Maria Silva.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRUNO CARACIOLO FERREIRA ALBUQUERQUE, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (12º Distrito), no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (26/12/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Marco Túlio Caraiolo Albuquerque e de Ligia Adriana Caraciolo Ferreira 
Albuquerque. A pretendente: CAMILA CORREIA DE ARAUJO BARBOSA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Recife, Estado de Pernambuco (7º Ofício), no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (28/11/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Francisco Savio Araujo Barbosa e de Isa Maria Correia de Araujo.

O pretendente: MARCELO MAROTTA, solteiro, profi ssão bancário, nascido no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no dia vinte e três de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (23/06/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Fernando Marotta e de Wylmar de Queiroz Marotta. A pretendente: MARIANA 
LADEIRA ROSA E SILVA, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Vila Madalena), no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta 
e oito (18/09/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Marco Antonio 
Macedo e Silva e de Thais Helena Ladeira Rosa e Silva.

O pretendente: FABIO DEDDING LACERDA, solteiro, profi ssão produtor executivo, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia três de outubro de 
mil novecentos e oitenta e um (03/10/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Nuno Alvares Luz Lacerda e de Anita Tereza Dedding Lacerda. A pretendente: 
FERNANDA COLANERI GONÇALVES DOS SANTOS, solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia quatorze de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (14/07/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Nelson dos Santos e de Teresinha Colaneri dos Reis.

O pretendente: DIEGO LAFRAIA BADRA, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e dois (23/08/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Artur Arias 
Badra e de Marilia Lafraia Badra. A pretendente: ALICE WHATELY NEVES, solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Madalena), no dia trinta 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/01/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Luiz Fernando Taranto Neves e de Maria Izabel Penyteado Whately.

O pretendente: FERNANDO ALBUQUERQUE KALIL, solteiro, profi ssão engenheiro de 
de produção, nascido em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (4ª Zona), no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/11/1985), residente e 
domiciliado nesta Capital, fi lho de Jorge Elias Kalil Filho e de Liana Albuquerque Kalil. 
A pretendente: VANESSA JEREISSATI KALACHE, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia oito de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Ernesto Kalache e de Maria Cristina Jereissati Kalache. Obs.: Enviado cópia do edital 
de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RODRIGO ANDRES CUESTA HERNANDEZ, solteiro, profi ssão 
engenheiro em telecomunicações, nascido em Ciudad Bolivar, Estado Bolivar, Venezuela, 
no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (25/02/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Julian Alfonso Cuesta Valdivieso e de Isabel 
Cecilia Hernandez de Cuesta. A pretendente: MAYIRIS ALEXANDRA VILA ORTUÑO, 
solteira, profi ssão licenciada nas relações industriais, nascida em Caracas, Distrito Capital, 
Venezuela, no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), residente 
e domiciliada na Venezuela, fi lha de Manuel Vila Juan e de Hidy Josefi na Ortuño.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDSON LUIS DIAS MARTINI, solteiro, profi ssão produtor gerente de 
projetos, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Maria), no dia vinte de março de 
mil novecentos e sessenta e sete (20/03/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Hilario Martini e de Tereza Dias Martini. O convivente: JOSÉ MURILO BUZATO 
VILLARON XAVIER, solteiro, profi ssão médico, nascido em Campinas, Estado de São 
Paulo (2º Subdistrito), no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
sete (27/12/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Aderval Benedicto 
Villaron Xavier e de Leny Buzato Villaron Xavier. 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.

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: ALBERTO CORAZZA NETO, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Faxinal - PR, nascido aos: 23/05/1952, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Corazza e de Irene Costa Corazza. A pretendente: 
VANUSA RODRIGUES, profi ssão: representante de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/07/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Josefa Vieira Rodrigues.

O pretendente: MAYKE GUIDO GUEZINI, profi ssão: bancário, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 07/10/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdir Guezini e de Helena Marta Guezini. A pretendente: ALINE 
BERNARDINO MARQUES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 27/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Silvio Claudio Marques e de Vera Lucia Bernardino da Silva Marques.

O pretendente: DANILO DE SOUZA AGUILAR, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 24/10/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Perseguim Aguilar e de Cleuza Maria de Souza Aguilar. 
A pretendente: THAILYS NEVES ESTEVES, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/03/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Claudinei Esteves e de Eliana da Silva Neves Esteves.

O pretendente: OSVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: taxista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 02/11/1949, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Braz Ribeiro de Oliveira e de Josefi na Ribeiro de Oliveira. A 
pretendente: MARIA BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: em Vitória da Conquista - BA, nascido aos: 07/08/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Rosalvo Batista dos Santos e de Valmira Rosa de Jesus.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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: IVAN DE MORAES OKUMURA, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 02/12/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Osamu Okumura e de Suelí Aparecida 
de Moraes Okumura. A pretendente: ALESSANDRA BERTULUCI DIAS, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Sacramento - MG, no dia 12/07/1987, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alercio Dias e de Maria 
de Fatima Bertuluci Dias.

O pretendente: WELLINGTON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de seguros, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 30/03/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Manoel da Silva e de Ginalva Gomes 
Silva da Silva. A pretendente: MICHELE CRISTINE SOARES, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista de cadastro, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/07/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Delfi no Soares 
e de Sandra Regina da Silva Soares.

O pretendente: MARCO ANTONIO BORMANN, estado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 13/04/1965, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Bruno Bormann e de Marly Cetra Bormann. A pretendente: 
ANA LÚCIA PIRES DE MORAES, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Porto Ferreira - SP, no dia 16/02/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Pires de Moraes e de Maria da Penha de Moraes.

O pretendente: EVERTON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Jaboatão - PE, no dia 04/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elias Caetano da Silva e de Judite Maria da Silva. A pretendente: 
CAMILA RIBEIRO MELLO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 29/01/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Ribeiro dos Santos e de Katia Mello dos Santos.


