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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:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ADRIANO PAULO DEUFELIX, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 25/06/1981, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Deufelix e de Ines do Rosario de Paula 
Deufelix. A pretendente: RENATA CAVALCANTI PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Jandira - SP), no dia 04/09/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anizor Cavalcanti e de 
Maria da Conceição dos Santos Pereira Cavalcanti.

O pretendente: BRUNO CABRAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão professor 
de educação física, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/03/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Cirino de Souza e de 
Fabiola Cabral de Araujo. A pretendente: ERICKA ROBERTA SILVESTRINI, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 02/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Silvestrini 
e de Egle Aparecida Ribeiro Silvestrini.

O pretendente: MHD NOUR TELLO, estado civil solteiro, profissão técnico, nascido 
em Damasco, Síria, no dia 01/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Mhd Ghiath e de Maha Al Said. A pretendente: ROSÂN-
GELA RAILA FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão comissária 
de vôo, nascida em Ibiara - PB, no dia 18/11/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edineuton Emidio de Sousa e de Josefa 
Ferreira de Sousa.

O pretendente: MARCOS MAIA JARDIM, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/11/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcos Jardim e de Cristiane Teixeira Maia 
Jardim. A pretendente: AMANDA FOGANHOLO, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/12/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Foganholo e de Rosana Aparecida 
Castilho de Brito Foganholo.

O pretendente: RICHARD EDWARD KING, estado civil solteiro, profi ssão perito de custos 
de construções, nascido em Chiltern and Beaconsfi eld, Inglaterra, no dia 14/09/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Michael John King e 
de Diana Mary King. A pretendente: DANIELE SANTOS DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão hoteleira, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 10/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Gonçalves de 
Carvalho e de Maria Conceição dos Santos.

O pretendente: RICARDO CINTRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coordena-
dora de vistoria, nascido em Guarulhos - SP, no dia 04/02/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elivaldo Ananias da Silva e de Walquíria 
Paula Cintra. A pretendente: FERNANDA DE PIERRO NEGRÃO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Gomes Negrão e de Rita 
de Cassia de Pierro Negrão.

O pretendente: GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
músico, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/03/1983, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lincoln Silva dos Santos e de Iris Lemes 
de Oliveira Santos. A pretendente: THAÍS SALOMÃO SALHAB, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 22/02/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Ibrahim Salhab 
e de Soraya Salomão Salhab.

O pretendente: GIOVANNI NASCIMENTO MONTANARI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de testes, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 15/02/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Montanari e de Mônica 
Pereira do Nascimento Montanari. A pretendente: RAFAELA DA SILVA CUNHA, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em Piracaia - SP, no dia 10/02/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens da Cunha e 
de Janete Maria da Silva Cunha.

O pretendente: JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em São Roque - SP, no dia 25/06/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cardoso dos Santos e de 
Maria do Carmo de Oliveira e Silva. A pretendente: CAMILA FERNANDA DE MOURA, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de contabilidade, nascida nesta Capital, Nossa 
Senhora do Ó - SP, no dia 25/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcia Aparecida de Moura.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO CÍRICO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/11/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juno Gil de Lima e de Zulma Círico. A pretendente: 
THAYRINE DIAS DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 30/07/1993, residente e domiciliada 
na Vila Amália, nesta Capital - SP, fi lha de Marco Aurelio da Silva Moraes e de Margarete 
Dias de Araujo Moraes. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório de residência 
da contraente.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BUENO LUCAS FILHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Bueno Lucas e de 
Sibele Botelho Bueno Lucas. A pretendente: ANDREZA APARECIDA ALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 23/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Salatiel 
José da Silva e de Rita de Cassia Alves da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ROCHA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Aracati - CE (Registrado no Distrito Paripueira - CE), no dia 05/07/1983, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Clovis de França 
e de Rita Rocha de França. A pretendente: SILVANE ANTONIA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Livramento de Nossa Senhora (Marcolino 
Moura) - BA, no dia 15/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osmar Rodrigues Pereira e de Lindaura Antonia Pereira.

O pretendente: FLÁVIO DA SILVA GIRIO, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/06/1977, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos da Silva Girio Filho e de Maria Regina da Silva 
Girio. A pretendente: THAÍS LIUPEKEVICIUS, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/10/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Liupekevicius e de Lucia Aparecida Vieira 
dos Santos Liupekevicius.

O pretendente: RODRIGO MONTENEGRO SASAKI, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 05/09/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sizuo Sasaki e de Eliane Maria Cesar 
Montenegro Sasaki. A pretendente: VÂNIA FERNANDEZ, estado civil solteira, profi s-
são bloquista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/05/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Antonio Fernandez e de 
Marlene de Paula Fernandez.

O pretendente: MARLEI BONFIM LOPES, divorciado, profi ssão zelador, nascido 
em Ibirapuã - BA, no dia dezessete de julho de mil novecentos e sessenta e oito 
(17/07/1968), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Juvercino 
Alves Lopes e de Elena Bonfi m Lopes. A pretendente: TELMA MARIA DE OLIVEIRA, 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Inajá - PE, no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (18/02/1983), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo Antonio de Oliveira e de Lindinalva Maria de Oliveira.

O pretendente: LUCAS GURGEL PRAXEDES, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Macapá - AP, no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/12/1984), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Pedro da Silva Filho e de Maria Goretti Gurgel Praxedes. A pretendente: ROSIANE 
RODRIGUES VIEIRA, solteira, profi ssão registradora, nascida em Pontalina - GO, no dia 
seis de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/11/1985), residente e domiciliada 
em Montes Claros - MG, fi lha de Acrisio Rodrigues de Souza e de Leolina Vieira de Souza. 
Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas para o endereço de residência da pretendente.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE GREGORI, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/04/1985), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Henrique 
Sergio de Campos Salles Gregori e de Ana Corção Miguez de Mello Gregori. A pretendente: 
JÚLIA BOLL, solteira, profi ssão administradora, nascida em Dois Irmãos - RS, no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (04/09/1989), residente e domiciliada na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Plinio Ignacio Boll e de Maria Claudete Graeff Boll.

O pretendente: LUIZ FELIPE CEZAR DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (24/02/1984), residente e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - 
SP, fi lho de Paulo Eduardo Cezar de Almeida e de Mônica Gonçalves China Cezar 
de Almeida. A pretendente: NATHÁLIA HERDEIRO LOURENÇO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte e um de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (21/04/1985), residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Carlos Lourenço e de Vera Lucia Andrade Herdeiro Lourenço.

O pretendente: HERMIRO RIBEIRO DA SILVA, divorciado, profi ssão corretor de 
imóveis, nascido em Ipiaú - BA, no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e nove (28/10/1959), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Almira Ribeiro. A pretendente: CARLA MAYER, solteira, profi ssão bancária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e sessenta e 
dois (22/11/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Manfredo Carlos 
Guilherme Mayer e de Betty Weigand Mayer.

O pretendente: TOMÁS DOMINGUES TRUZZI, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(17/10/1983), residente e domiciliado na Vila Paulista, fi lho de Liduino José Cordeiro Truzzi 
e de Sônia Domingues Truzzi. A pretendente: MARIA TEREZA DI RIENZO KATTAR, 
solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia dois de agosto de mil 
novecentos e setenta e cinco (02/08/1975), residente e domiciliada na Chácara Itaim, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Antonio Kattar e de Tereza Di Rienzo Kattar. Obs.: Enviado cópia 
do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: CRISTIANO LUIZ GONÇALVES, solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e quatro (30/07/1974), 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Elias José Gonçalves e 
de Leonilda de Jesus Gonçalves. A pretendente: ADRIANA DOMINGUES LEITE, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Carapicuiba - SP, no dia quinze de abril de mil 
novecentos e setenta e oito (15/04/1978), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Belmiro Domingues Leite Filho e de Maria Luiza Zago Leite.

O pretendente: MOISES HERSZENHORN, divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia trinta de outubro de mil novecentos e setenta e nove 
(30/04/1979), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho 
de Nathan Herszenhorn e de Emily Amy Herszenhorn. A pretendente: MARIANA DE 
AGUIRRE MARTINS CORRÊA, solteira, profi ssão contadora, nascida em Campinas 
- SP, no dia quartoze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (14/01/1979), 
residente e domiciliada na Vila Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luiz 
Ferreira Martins Corrêa e de Maria Aparecida de Aguirre Martins Corrêa.

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: MATHEUS RIBEIRO SALDANHA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/02/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eliel Flavacho Saldanha e de Rosimeire 
Ribeiro Saldanha. A pretendente: BEATRIZ MASSARE, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/02/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo de Souza Massare e de Vera Lucia 
Pedroso Massare.

O pretendente: SERGIO RICARDO DA SILVA, profi ssão: inspetor de aluno, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 20/12/1973, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim da Silva e de Sonia Aparecida Gonçalves d 
Silva. A pretendente: DAPHNÉ PÉPALA CARVALHO, profi ssão: psicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santos - SP, Santos - SP, nascido aos: 22/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Julio Cosme Carvalho e de Sandra Aparecida 
Rocha da Silva de Carvalho.

O pretendente: LUCAS FELIPE BOLAINA ROCHA, profissão: contador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 
13/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ricardo Lopes 
Rocha e de Maria Aparecida Bolaina Rocha. A pretendente: MILENA LOPES 
GUIMARÃES MOURA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalida-
de: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 01/04/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valmir Alves de Moura e de Simone 
Lopes Guimarães Moura.

O pretendente: PAULO CLEBER FERRAZ DE CARVALHO, profissão: empresário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 
02/01/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Ferraz 
de Carvalho e de Natalice Fierz de Carvalho. A pretendente: NATALIE WIESE 
OLIVEIRA, profissão: terapeuta holistica, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 09/01/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Paulo Alves de Oliveira e de Carla Cesar Wiese 
Alves de Oliveira.

O pretendente: ALLAN MARCUS FELICIANO, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/09/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Izildinha Aparecida Feliciano. A pretendente: ELÍS MARIA DE 
OLIVEIRA CARVALHO, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Saúde - SP, nascido aos: 02/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de José Edvaldo de Carvalho e de Silene Aparecida Cabral de Oliveira Carvalho.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE CARVALHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, nascido aos: 29/06/1966, resi-
dente e domiciliado São Paulo, fi lho de Rubens Pereira de Carvalho Filho e de Maria 
Aparecida Alves de Carvalho. A pretendente: MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA, 
profi ssão: gestora de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido 
aos: 25/05/1973, residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Alves de Souza 
e de Marlene Bezerra de Souza.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DIAS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: do Distrito de Caldeiras, Municipio de Caetite - BA, nascido aos: 19/03/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Iracema Rosa Dias. A pretendente: 
MARIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: arrumadeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/05/1973, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel da Cruz dos Santos e de Maria Conceição 
Nascimento dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL HENRIQUE DE SOUZA GOMES, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
nascido aos: 01/05/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Edil Henrique Gomes e de Raquel Luciane de Souza. A pretendente: BIANCA 
CRISTINA CARVALHO LEITE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 09/10/1999, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Edinaldo Macena Leite e de Naiara 
Nobre de Carvalho.

O pretendente: FÁBIO DANIEL ALCÂNTARA ARAÚJO, profi ssão: empresario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Liberdade - nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 
29/04/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rui Manoel Soeiro 
Araújo e de Maria da Gloria Alcântara Araújo. A pretendente: CLAUDIA CORRÊA FREITAS, 
profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, 
nascido aos: 13/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio 
Soares Freitas e de Cleide Lucia Corrêa Freitas.

O pretendente: PAULO CESAR CARCAMO ORTIZ, profissão: autônomo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 30/01/1972, 
residente e domiciliado em Mairiporã - SP, filho de Celso Celestino Cárcamo 
Flores e de Francisca Ortiz Cárcamo. A pretendente: CLAUDIA LUCILIA LUZ 
CAVALCANTE RAMIRO, profissão: técnico judiciário, estado civil: solteira, na-
turalidade: em Salvador - BA, nascido aos: 17/07/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Waldir Ramiro da Costa e de Regina Claudia Luz 
Cavalcante Ramiro.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE SOUSA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Alto Longá - PI, nascido aos: 22/01/1958, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz de Sousa Nunes e de Antonia Alves de Macêdo. 
A pretendente: VERA LUCIA SOUSA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Canavieiras - BA, nascido aos: 26/02/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Sousa dos Santos e de 
Maria Bonfi m dos Santos.

 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, solteiro, cabe-
leireiro, natural de São Paulo - SP, nascido em 16/01/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Augusto Rodrigues Coutinho e de Edvânia da Nóbrega 
Coutinho. A pretendente: JOSEANI SOUZA DOS SANTOS, solteira, analista fi scal, natural 
de Iramaia - BA, nascida em 17/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Alcides José dos Santos e de Erenita de Souza Novais.
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Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: JULIANO LEITE MIGNACCA, profi ssão: jornalista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paraguaçu - MG, data-nascimento: 09/03/1971, residente e domiciliado na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Adelio Mignacca e de Walderez Prado Leite Mignacca. A 
pretendente: MARIA CLARA SILVA ORFÃO, profi ssão: turismóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: Paraguaçu - MG, data-nascimento: 13/10/1984, residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Donizette Orfão e de Myrian Teresa Silva Orfão.

O pretendente: EDUARDO DE ARRUDA FÉRES SABAN, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1984, residente e 
domiciliado no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Saban e de Maria 
Lucia de Arruda Féres. A pretendente: CÉCILE CLELIA JOSÉPHINE PETITGAND, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Paris - França, data-nascimento: 
22/12/1989, residente e domiciliada no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Henri 
Robert Petitgand e de Rita May Souvestre.

O pretendente: HILDEBRANDO DE ARAUJO SILVA, profi ssão: zelador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1984, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Ildebrando Gomes da Silva e de Rita Ridalva 
de Araujo Silva. A pretendente: ELIANE SCHNEIDER DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Porto União - SC, data-nascimento: 
22/01/1979, residente e domiciliada na Super Quadra Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de 
João Maria Valmor de Oliveira e de Frida de Oliveira.

O pretendente: DANIEL ALLAN BURG, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1983, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Michel Efroim Burg e de Anna Hirsch Burg. A 
pretendente: TAMARA TREIGER FURMAN, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/08/1987, residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Otávio Cabernite Furman e de Eliane Treiger Furman.

Uma das doenças mais 
temidas dos homens é 
o câncer de próstata, 
por isso, muitos 
continuam resistentes 
em fazer a prevenção

Embora não seja possível 
evitar o desenvolvimen-
to da doença, a desco-

berta precoce aumenta em 
90% a cura. Mesmo com muitas 
informações e campanhas, mui-
tos homens não fazem o acom-
panhamento. Dados do INCA 
(Instituto Nacional de Câncer) 
afi rmam esta resistência, a cada 
ano são diagnosticados cerca de 
69 mil novos casos da doença, 
atrás apenas do câncer de pele.

Atualmente, os métodos de 
tratamento da doença estão 
se desenvolvendo e uma das 
grandes mudanças é a cirurgia 
robótica, indicada principal-
mente para a cura do câncer 
de próstata. Segundo José 
Roberto Colombo, Urologista 
do Hospital Moriah, o uso de 
robôs em cirurgias urológicas 
é mais preciso e menos inva-

Robôs aumentam as chances 
de cura do câncer de próstata

sivo para o paciente que terá 
uma recuperação mais ágil e 
fi cará menos tempo internado, 
o que signifi ca menor trauma 
cirúrgico.

Seguindo a evolução da 
medicina, o Moriah adquiriu a 
tecnologia com o robô Da Vinci 
Xi, que representa a inovação 
no setor. Neste método, o 
médico realiza a cirurgia au-
xiliado pelo robô, controlando 
o equipamento para realizar 
incisões de no máximo 1,0 cm 
no abdômen que possuem a ca-
pacidade de dissecar e suturar 
tecidos de forma mais precisa, 
o que aumenta as chances de 
cura da doença.

O CEO do Hospital Moriah, 
Alexandre Teruya, acredita 

no método que já acontece há 
mais de 10 anos no exterior, 
como uma ferramenta para 
diminuir os casos de câncer de 
próstata no Brasil que ainda 
está em fase embrionária. 
“Usamos a tecnologia com 
sabedoria porque acreditamos 
no robô justamente por ele ser 
conduzido por profi ssionais 
treinados. Além disso, o robô 
só é benéfi co quando o hospi-
tal opta por um gerenciamento 
em cadeia, isso é, quando 
engloba todos os participan-
tes em prol do bem-estar do 
paciente, desde enfermeiros, 
médicos, fonte-pagadora e 
tecnologia”.

Fonte e mais informações: 
(www.hospitalmoriah.com.br).
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Caminhão extrapesado Axor, modelo capaz de 

carregar até 123 toneladas.

São Paulo - No maior contrato fechado pela 
montadora de veículos comerciais em nove anos, a 
Mercedes-Benz anunciou ontem (25), a venda de 
524 caminhões a frotistas que prestam serviços de 
transporte à produtora de etanol e açúcar Raízen. Do 
total, 286 unidades do modelo Atego foram vendidas 
à locadora Borgato e serão usadas nas lavouras da 
Raízen em atividades de apoio à produção, como o 
transporte de produtos e materiais até os canaviais, 
operações de reboque e, até mesmo, combate a 
incêndios. 

Nesse caso, as entregas começaram no mês passado 
e vão até setembro. 

Outras 238 unidades são caminhões extrapesados 
Axor, modelo capaz de carregar até 123 toneladas. 
Esses já foram entregues a um grupo de empresas 
que fazem o transporte de cana-de-açúcar para a 
Raízen. O valor do negócio não foi divulgado. Embora 
os veículos tenham sido adquiridos por prestadores 
de serviços terceirizados, a negociação do contrato, 
que inclui ainda um plano de manutenção da frota, 
foi feita pela Raízen. 

Segundo Roberto Leoncini, vice-presidente de 
vendas da Mercedes-Benz, a encomenda não vai 
ajudar a reduzir signifi cativamente a ociosidade da 
fábrica da marca alemã em São Bernardo do Campo, 
já que o impacto é diluído ao longo dos meses de 
produção num parque industrial onde a empresa 
tem condições de montar 80 mil veículos por ano. O 
executivo comemora, porém, que o pedido reforça 
a posição de liderança da montadora no segmento 

Mercedes vende caminhões 
a transportadoras, no maior 

contrato em 9 anos

de extrapesados usados em operações fora de 
estrada (off-road) - como atividades do campo e 
de mineração -, onde a Mercedes tem participação 
de 66,4%, com 888 unidades entregues nos quatro 
primeiros meses do ano. 

Leoncini diz que, tirando o contrato originado pela 
Raízen, os outros pedidos na carteira da montadora 
são menores. Ele ressalta, contudo, que, em tempos 
de crise, qualquer encomenda de cinco a 15 cami-
nhões já pode ser considerada um “grande negócio”. 
“Temos que capturar qualquer oportunidade que 
aparecer”, afi rma. De janeiro a abril, as vendas de 
caminhões no Brasil, incluindo as demais fabricantes, 
caíram 24%, num total de 13,1 mil unidades, segundo 
número da Anfavea, entidade que representa as 
montadoras (AE).
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