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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:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JEFFERSON DE SENA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, profi s-
são operador de caixa, estado civil solteiro, nascido em Palmeira dos Indios - AL, no dia 
26/07/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Ilton da Silva 
Oliveira e de Joselma Santos de Sena Oliveira. A pretendente: DANIELY TAINE DE 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/01/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Flavia Regina de Araujo.

O pretendente: LIVINUS UCHENNA UDEAKU, de nacionalidade nigeriano, profi ssão 
operador de maquinas, estado civil solteiro, nascido em Lesotho/Nigeria, no dia 28/08/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mbaka Udeaku e de Cecilia Udeaku. 
A pretendente: JURACILMA PEREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
professora, estado civil solteira, nascida em Ibipeba - BA, no dia 25/08/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Gomes do Nascimento e de Maria 
Pereira Gomes.

O pretendente: FABIO BORDIN DE SALES, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
servidor publico, estado civil solteiro, nascido em Aquidauna - MS, no dia 20/11/1986, 
residente e domiciliado na Saúde - SP, fi lho de José Batista de Sales e de Eliana da Mota 
Bordin de Sales. A pretendente: PATRICIA SAYURI SATO YAMAGUTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão servidora publica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 18/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvaldo Yuji 
Yamaguti e de Paula Christina Akemi Sato Yamaguti.

O pretendente: THIAGO MAHAMUD KLEIS GUIMARÃES, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 17/08/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvio Guimarães e de Renata 
Mahamud Guimarães. A pretendente: THAIS MARTINS MONTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão nutricionista, estado civil solteira, nascida em Santos - SP, no dia 
08/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Frambach 
Monti e de Rosana Martins Frambach Monti.

O pretendente: LEANDRO REICHERT MARRAMA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio Marrama Junior e de Valeria 
Silva Reichert Marrama. A pretendente: ANA CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 23/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Urbano 
Alves da Silva e de Alice Maria Gonçalves Nascimento.

O pretendente: MARCIO YUDI SATO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão servidor 
público estadual, estado civil solteiro, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 
09/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Cadsussaburo 
Santo e de Alice Yukie Sakitani Sato. A pretendente: CELI LUMI KIMURA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão designer, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Kinichi Kimura e 
de Lydia Aki Kimura.

O pretendente: BRUNO AUGUSTO EMMELS DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Volta Redonda - RJ, no dia 
27/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Baltazar Gonçalves 
de Souza Filho e de Jenly Gil Emmels de Souza. A pretendente: TICIANA CAMIGAUCHI, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão administradora de empresas, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Marcos Makoto Camigauchi e de Maria Helena Etto Camigauchi.

O pretendente: THIAGO CASTRO CIVALSCI, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/08/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edgard Ricardo Civalsci e de Alessia Castro 
Civalsci. A pretendente: VIVIANE TEIXEIRA NORONHA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão engenheira, estado civil solteira, nascida em Pedra Branca - CE, no dia 26/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo dos Santos Noronha e de 
Vera Teixeira Noronha.

O pretendente: GUILHERME JOSÉ DA COSTA SILVA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão biologo, estado civil solteiro, nascido em Botelhos - MG, no dia 12/01/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Mariza 
da Costa Silva. A pretendente: PRISCILLA CARDIM SCACCHETTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão executiva de vendas, estado civil solteira, nascida em Santa Cruz 
do Rio Pardo - SP, no dia 31/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Sergio Scacchetti e de Genoveva Antonia Cardim Scacchetti.

O pretendente: MÁRIO CARÁ JUNIOR, de nacionalidade brasileiro, profi ssão arevi-
ário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mário Cará e de Hildegard Grunheidt Cará. A 
pretendente: CASSIA ALVES DA SILVA LODO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comissária de bordo, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 29/12/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Israel Silva Lodo 
e de Genizete Alves da Silva Lodo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE PAULINO, de nacionalidade brasileiro, pro-
fi ssão funcionário público, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 18/10/1976, 
residente e domiciliado em Santos - SP, fi lho de Severino Honorato Paulino e de Maria 
Mirian de Andrade. A pretendente: LILIAN DA COSTA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourivaldo Cabral da Silva e de 
Maria Oneide da Costa Silva.

O pretendente: RICARDO RAMOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
carteiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudino Ramos de Souza e de Neide An-
drade de Souza. A pretendente: VANILDA CIRINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão baba, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Cirino da Silva e de Georgina 
Alexandre da Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS REIS LIMA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
professor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/10/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eliéser Requena Lima e de Elenilde Nas-
cimento dos Reis Lima. A pretendente: PATRICIA BEZMALINOVIC, de nacionalidade 
croata, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Split - Croacia, no dia 
13/05/1993, residente e domiciliada em Split, Croácia, fi lha de Ronald Bezmalinovic e 
de Sandra Bezmalinovic.

O pretendente: ROBERTO MAKOTO SHIMIZU, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
comprador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1962, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Toshio Shimizu e de Hiroe Shimizu. A 
pretendente: EVANDA ARAUJO GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão esteti-
cista e maquiadora, estado civil divorciado, nascida em Camará - CE, no dia 18/10/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Limeira Gomes e de Maria 
Araujo Gomes.

O pretendente: FABIO EDUARDO ZAMBON, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
professor, estado civil divorciado, nascido em São Carlos - SP, no dia 11/09/1952, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Zambon e de Lélia Helena 
Doria Zambon. A pretendente: DAYSEMARA RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil divorciada, nascida em Diadema - SP, no dia 
16/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lazaro Rodrigues da 
Silva e de Marlene Michelin da Silva.

O pretendente: THOMAS SCHMIDT MOREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
estagiario em engenheira de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 21/03/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manuel Marti-
liano Moreira Filho e de Kathia Schmidt Moreira. A pretendente: FERNANDA CRISTINA 
FUOCO, de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 02/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Walmir Luis Fuoco e de Ivone Thiago Borges Fuoco.

O pretendente: RODRIGO BATISTA SANTIAGO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
zelador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/08/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Santiago e de Maria Batista dos 
Santos Santiago. A pretendente: SUZYLENE BARBOSA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
11/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Costa e de 
Geralda Barbosa Costa.

O pretendente: SOLOMON CHIJIOKE ADIBE, de nacionalidade nigeriano, profi ssão 
vendedor, estado civil solteiro, nascido em Nigeria, no dia 31/12/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Samuel Adibe e de Fidelia Adibe. A pretendente: 
ELIZABETE DO NASCIMENTO ZANZINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão vende-
dora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Atilio Zanzini Neto e de Lucinéia Gonçalves 
do Nascimento.

O pretendente: ADEILSON ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão em-
pregado domestico, estado civil solteiro, nascido em Souto Soares - BA, no dia 15/07/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orezina Rosa de Jesus. A pretendente: 
TATIENE COLETA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão cozinheira, estado civil 
solteira, nascida em Souto Soares - BA, no dia 11/02/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Alves da Silva e de Edite Coleta da Silva.

O pretendente: ALVARO ALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/09/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gercina Alves da Costa. A pretendente: 
LOURDES MADUREIRA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/07/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Claudionor Pereira e de Matilde Tadeu Madureira.

O pretendente: SERGIO RICARDO DE GODOI, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Osasco - SP, no dia 11/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Gomes de Godoi e de Clarice Dias 
de Godoi. A pretendente: CRISLENE APARECIDA SERAFIM, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão comerciaria, estado civil divorciada, nascida em Cambará - PR, no dia 
17/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dejair Serafi m e de 
Sonia Natalina da Silva Serafi m.

O pretendente: PAULO GERALDO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1954, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Nogueira e de Geralda Garcia Nogueira. 
A pretendente: ZENAIDE PELEGRINI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil viúva, nascida em Careaçu - MG, no dia 30/07/1959, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Fidélis Pereira e de Rita Pelegrini Pereira.

O pretendente: RODOLFO SALES PESSOA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 21/02/1984, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Vieira Pessoa e de Severina 
Maria da Costa. A pretendente: ANA CAROLINA DA SILVA PINTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão berçarista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Sateles Pinto 
e de Amália da Silva Alves.

O pretendente: EDIVAM DOS REIS FEITOSA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em Jeremoabo - BA, no dia 17/11/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Nildo Feitosa e de Josefa dos Reis 
Feitosa. A pretendente: RIVANDIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Santa Brigida - BA, no dia 
15/05/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Fernandes 
dos Santos e de Angelina Pereira da Silva.

O pretendente: JEFFERSON CORREA BUENO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
sub gerente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1990, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerson de Jesus Bueno e de Maria 
Aida Correa. A pretendente: SIMONE SEVERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Miguel dos Campos - AL, no dia 
03/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Severo Ventura 
e de Josefa Pereira da Silva.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
técnico de informática, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reginaldo José Pereira e de Alice 
Maria da Silva. A pretendente: CLÉCIA DE JESUS RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escola, estado civil solteira, nascida em Salvador - BA, 
no dia 15/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valmir da Silva 
Rodirgues e de Edileusa Santos de Jesus.

O pretendente: JEAN MICHEL COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudionor Ferreira da Silva e 
de Selma Costa. A pretendente: TEREZA CRISTINA CRISTALINO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em Quixeramobim 
- CE, no dia 22/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cilane 
Maria Cristalino.

O pretendente: CHISOM AUSTIN UBAH, de nacionalidade nigeriano, profi ssão ajudante 
geral, estado civil solteiro, nascido em Ojoto, Nigéria, no dia 26/04/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Uzuchukwu Ubah e de Chiyere Ubah. A pretendente: 
ANDRÉIA APARECIDA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora 
de telemarketing, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/07/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gumercindo Angelo Fernandes e 
de Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: MARCELO SOUZA DA COSTA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em Presidente Venceslau - SP, no dia 02/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Souza da Costa e de 
Sebastiana da Costa. A pretendente: LUANA VITORIA NUNES, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdivio Nunes da Silva e de Sonia 
Vitoria Natividade.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE SALES CAMARGO, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elizeu Rodrigues Camargo e de 
Maria Nadege Sales Camargo. A pretendente: BEATRIZ NEVES GIROLA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 19/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdir Girola e 
de Debora Efi genia Neves Girola.

O pretendente: EVERSON FERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão fachineiro, estado civil solteiro, nascido em Boca da Mata - AL, no dia 16/07/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ednilson Vitor dos Santos e de 
Quiteria Fernande dos Santos. A pretendente: BRUNA BEATRIZ DOS REIS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Boca da Mata- 
AL, no dia 16/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Braulio dos 
Reis Silva e de Josefa Bastos da Silva.

O pretendente: EDSON MARSAL DE ARAUJO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
funileiro de veículos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1964, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jucelino Marsal de Araujo e de 
Maria das Dores Costa. A pretendente: IVANI ANDRADE SALVATICO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão aposentada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 01/09/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Augusto Salvatico 
e de Ivone Andrade Salvatico.

O pretendente: GUSTAVO ALVES, de nacionalidade brasileiro, profi ssão atendente, 
estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 02/04/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Daniel Alves e de Maria Salete Bandeira. A pretendente: 
ROBERTA CONCEIÇÃO GUEDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Humberto Guedes da Silva e de Fabia 
Elaine da Conceição.

O pretendente: WALLACE JEFERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileiro, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 26/01/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Sebastião 
de Oliveira e de Rejane da Conceição de Oliveira. A pretendente: VIVIANE DOS SANTOS 
BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, 
nascida em Dário Meira - BA, no dia 04/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valdeni Brito e de Maria de Lourdes Francisca dos Santos.

A pretendente: RAQUEL MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vigi-
lante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto José da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva. A pretendente: CAMILA MESQUITA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de telemarketing, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 05/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Soares 
de Souza e de Maria Helena de Mesquita.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA PECHOTO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime Pechoto e de Marli Santos de Oliveira 
Pechoto. A pretendente: ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 05/06/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Alexandre da Silva e de 
Maria Gorete Martins.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GUILHERME LINO MARTINS, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Martins e de Tereza 
Pascoa de Oliveira Lino. A convivente: MARIANA LOUREIRO AGUIAR DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão dentista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 15/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Luis da Silva e de Maria do Rosario Loureiro de Aguiar e Silva. Obs.: O presente edital 
refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estavel em casamento, cujo 
assento respectivo sera lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o 
prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: THALES FARIAS SANT´ANNA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Niterói - RJ, no dia 04/12/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Carlos de Sant´Anna e de Jac-
queline de Castro Farias Sant´Anna. A convivente: ISABELE FERREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Magé - RJ, 
no dia 07/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Claudio 
Gomes da Silva e de Agueda Regina Gonçalves Ferreira da Silva. Obs.: O presente 
edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estavel em casamento, 
cujo assento respectivo sera lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo 
o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: JOSE RICARDO OVIEDO FERREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
administrador de banco de dados, estado civil solteiro, nascido em São José do Cam-
pos - SP, no dia 05/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Geraldo Ferreira e de Norma da Silva Oviedo Ferreira. A convivente: MARJORIE MEES 
DUBBERSTEIN, de nacionalidade brasileira, profi ssão contadora, estado civil solteira, 
nascida em Vitoria - ES, no dia 07/06/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Oswaldo Dubberstein e de Marlene Mees Dubberstein. Obs.: O presente edital 
refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estavel em casamento, cujo 
assento respectivo sera lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o 
prazo legal sem oposição de impedimentos.

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: GUILHERME MICHAILICHEM BEZERRA DURANTE, solteiro, profi ssão 
gerente de marketing, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia nove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/12/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Tarquinio Durante e de Helena Michailichem Bezerra Durante. 
A pretendente: ANA LUIZA PESCE, solteira, profi ssão relações públicas, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim América), no dia trinta de julho de mil novecentos 
e oitenta (30/07/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Arthur Carlos 
Pesce e de Sônia Maria Pesce.

O pretendente: GUILHERME SATTIN, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia dez de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (10/05/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Walter 
Sattin Junior e de Maria Angela Daniele Sattin. A pretendente: MONICA RAMOS VAN 
ROOST, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (24/11/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Eduard August 
Nogueira Van Roost e de Fabiana Carvalho Ramos Van Roost.

O pretendente: DANIEL BORTOLETO SALOMÃO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em Botucatu, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia 
vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (25/08/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de José Roberto Cezar Salomão e de Marlene 
Bortoleto Salomão. A pretendente: MARILDE MOREIRA GONSALVES, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Capitão Leônidas Marques, 
Estado do Paraná, no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/07/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Antonio Gonsalves e 
de Sirlei Berlanda Moreira Gonsalves.

O pretendente: MAURO NOGUEIRA CUNHA, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (8º Registro Civil), no dia trinta 
de abril de mil novecentos e sessenta e um (30/04/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de João Gonçalves Cunha e de Lydia Maria Nogueira Cunha. 
O pretendente: EDER ANTONIO DEMATTÉ, solteiro, profi ssão dentista, nascido em 
Lindóia, Estado de São Paulo, no dia dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
sete (02/02/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Antonio Dematté e 
de Alaide Maragarida Moreira Dematté.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA LIUZZI, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no dia vinte e dois 
de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (22/01/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Hamilton Liuzzi e de Leida Aparecida de Almeida Liuzzi. A 
pretendente: JULIANA AMORIM AVANÇO, solteira, profi ssão repórter, nascida em 
Porto Velho, Estado de Rondonia, no dia três de maio de mil novecentos e oitanta e seis 
(03/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Clóvis Avanço e de Sara 
Maria Mozinho Amorim.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS CARRANO FILHO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e setenta e seis (18/06/1976), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Mauricio dos Santos Carrano e de Sonia Makowsky Carrano. 
A pretendente: CAMILA LIGABUE ALMEIDA, divorciada, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (10/02/1978), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Alvaro Almeida e de Cleide Maria Ligabue Almeida.

O pretendente: FABRICE DORIAN WERMUS, solteiro, profi ssão gerente de marketing, 
nascido em New Milford, Condado de Litchfi eld, Estado de Connecticut, Estados 
Unidos da América, no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(27/08/1983), residente e domiciliado em Paris, França, fi lho de Felipe Belisario Wermus 
e de Alexandra Weisgal. A pretendente: RAYANNE CARDOSO SENA, solteira, profi ssão 
assessora de negócios, nascida em Iguatu, Estado do Ceará, no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (28/08/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Bernardino Sena Neto e de Marlene Cardoso.

O pretendente: RICARDO FLEURY SILVEIRA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia sete de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (07/10/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Osny 
Silveira Junior e de Maria José Cupolo Silveira. A pretendente: ALICIA VARGAS DE 
RANIERI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Santo André, Estado de São Paulo 
(1º Subdistrito), no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e um (04/07/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Eduardo Roberto de Ranieri e de Marli 
Vargas Rodrigues de Ranieri.

O pretendente: FAUSTO SOLANO PEREIRA, divorciado, profi ssão consultor fi nanceiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Saúde), no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e cinquenta (18/09/1950), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Cicero Solano Pereira e de Helena Solano Pereira. A pretendente: ANA CAROLINE 
RENNÓ, solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bento do Sapucaí, Estado de 
São Paulo, no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e oito (14/10/1998), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Fernando da Silva Rennó e de Angelita 
Virginia Antunes.

O pretendente: LUIZ EMMANUEL BUSLIK AMOROSO, solteiro, profi ssão bacharel 
em direito, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Prudente), no dia vinte 
e dois de março de mil novecentos e setenta e sete (22/03/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Oswaldo Amoroso Junior e de Sandra Buslik 
Amoroso. A pretendente: MARCELA ALESSANDRA ARAUJO, solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia dois de abril de 
mil novecentos e oitenta (02/04/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Maria Sene Araujo.

O pretendente: KYU SUB SHIN, solteiro, profissão médico, nascido na Coreia, 
no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e dois (24/04/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Dong Hwa Shin e de Myung 
Ok Shin Bang. A pretendente: LUIZA MANHEZI DE FREITAS OLIVEIRA, solteira, 
profissão médica, nascida no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia dez 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (10/07/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, filha de João Luiz de Freitas Oliveira e de Lenir Manhezi Freitas 
Oliveira.

O pretendente: OTÁVIO OSCAR FAKHOURY, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dois de 
março de mil novecentos e setenta e três (02/03/1973), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Oscar Fakhoury e de Dora Carone Fakhoury. A pretendente: SASKIA 
SACCOMANNO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Roma, Itália (Transcrita no 1º 
Subdistrito Sé, nesta Capital), no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(09/07/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Flavio Saccomanno e 
de Magdalena´T Hart.

O pretendente: FELIPE RICARDO DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão web master, 
nascido em São Paulo, Capital (Distrito de Parelheiros), no dia dezesseis de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (16/09/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Maria Jose de Oliveira. A pretendente: LUCIANA MARIA ALCALÁ, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Votuporanga, Estado de São Paulo, no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (28/11/1989), residente e 
domiciliada nesta Capital, fi lha de Carlos Antonio Alcalá e de Maria Aparecia Guarizo 
Alcalá. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretendente.

O pretendente: DIEGO SILVA CUBAS, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia quartoze de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (14/03/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Wilson 
Roberto Maia Cubas e de Vera Lucia da Silva Cubas. A pretendente: MARIA FERNANDA 
GAYOSO NEVES, solteira, profi ssão administradora, nascida em Joinville, Estado 
de Santa Catarina, no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e setenta 
(21/03/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Alvaro de Calazans 
Gayoso Neves Filho e de Rosely Wendel Gayoso Neves.

O pretendente: BRUNO VITAL BRAZIL LOBO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (22/07/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Pedro Artur da Fonseca Lobo e de Thays Vital Brazil Lobo. 
A pretendente: JULYANA CALEGARI PINTO, solteira, profi ssão médica, nascida 
em Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espirito Santo, no dia doze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e cinco (12/08/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Luciano Trentim Pinto e de Elisabeth Amaral Calegari Pinto.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO ABUD DE SOUZA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quatorze de julho de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/07/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Eraldo Pereira de Souza Junior e de Margareth Nicolau Abud de Souza. A 
pretendente: NATÁLIA KAROLINE ZANOTTI, solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em Joinville, Estado de Santa Catarina (1º Serviço), no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (22/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Olivio Zanotti e de Selma Maria Zanotti.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL ROCHA GONÇALVES COELHO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (07/06/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Aquiles Gonçalves Coelho e de Ana Maria Rocha Gonçalves. A convivente: FELIPE 
SOUZA FERREIRA, solteira, profi ssão artista visual, nascida em Belo Horizonte, 
Estado de São Paulo, no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(21/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Elcio Pousas Ferreira 
e de Solange Maria Souza Ferreira. 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: ANTONIO BARCZISNSKI, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia doze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e um (12/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Richard 
Barczinski e de Cristina Ribeiro Barczinski. A convivente: BEATRIZ MENDES BEZERRA 
CIFU, solteira, profi ssão produtora de TV, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Liberdade), no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (05/01/1986), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Sergio Cifu e de Maria Stuart 
Bezerra Mendonça. 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 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ROBERTO APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia (05/07/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josefa de Fatima Silva. O pretendente: 
FERNANDO FERREIRA MARTINHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (23/08/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Manuel Martinho e de Maria de Lourdes Ferreira Martinho.


