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Citação da Requerida Samara Fernandes Quintanilha, com prazo de 20 Dias, Processo Nº 1003178-
72.2015.8.26.0564 A Dra. Fabiana Feher Recasens, MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... Faz Saber a
Samara Fernandes Quintanilha, cadastrada no CPF nº 385.160. 408-36 e RG nº 3.483.391-0, e a todos
quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que lhe foi ajuizada ação Monitória ten-
do como autor União Social Camiliana entidade mantenedora de Centro Universitário São Camilo,
alegando em inicial ser credora da importância de R$5.538,93 em fevereiro de 2015, oriundo do con-
trato de prestação de serviços educacionais. E constando nos autos que a requerida Samara
Fernandes Quintanilha encontra-se em lugar incerto e não sabido é expedido este edital, com prazo de
vinte dias, através pelo qual fica a requerida, devidamente Citada e Intimada para pagamento, no pra-
zo de 15 (quinze) dias, da quantia apontada na inicial, acrescida de correção monetária e juros legais,
até a data do efetivo pagamento, facultado o oferecimento de embargos no mesmo prazo (artigo 1102c
do mesmo diploma processual). Se o mandado de pagamento for cumprido, a parte requerida ficará
isenta de custas e honorários advocatícios (parágrafo 1º do referido artigo 1102c). Caso não haja con-
testação no prazo legal, a fluir da primeira publicação, será nomeada curadoria especial (NCPC, arti-
go 257 Iinciso IV e art. 72, inciso II). Será o presente afixado e publicado na forma da Lei.        (13 e 14)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002132-07.2013.8. 26. 0024 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Andradina, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Garcia Albuquerque, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) José Pereira da Silva, CPF 803.785.798-00, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Renova Companhia Securitizadora de Creditos S.A., objetivando receber a quan-
tia de R$ 422.193,12 referente a cédula de crédito bancário , empréstimo, Capital de Giro, operação nº
00333018290000000010, na agência 3018 - Andradina - SP, devidamente vencidas e não pagas. Consideran-
do que o requerido, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, com a
procedência da pretensão. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Cita-
ção, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será conside-
rado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Andradina, aos 31/03/2017.         (13 e 14)
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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:

O pretendente: ALBERTO DE ARAUJO, profi ssão: funcionário público, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel de Araujo e de Maria Cristina de Araujo. A 
pretendente: ANDRESSA LUIZ DA COSTA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/04/1991, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Decio Domingos da Costa e de Aparecida de Jesus Luiz da Costa.

O pretendente: SILAS LAIA DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Carlos da Silva e de Sandra Mara Laia da Silva. A 
pretendente: DAMIANE BEZERRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Bezerra de Lima e de Maurina Bezerra da Silva.

O pretendente: CLAYTON ESTEVES DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo dos Santos e de 
Grinauria Esteves da Silva. A pretendente: MICHELE FERNANDES FILHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Dourados - MS, data-nascimento: 12/08/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Filho e de 
Maria das Dores Fernandes.

Continuação
O pretendente: LENIELSON DA SILVA SOARES, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lenildo de Carvalho Soares e de Carmem 
Lucia Carlos da Silva Soares. A pretendente: ADRIANA DUARTE DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Lago do Junco - MA, data-nascimento: 
08/05/1988, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Aldideus Pereira 
da Silva e de Antonia Auremar Duarte da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA GOIS, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/05/1998, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Amilton Proença de Gois e de Valderice Emilia da Silva. 
A pretendente: JENNIFER THAINARA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Edilson de Oliveira e de 
Maria Edvania da Silva.

O pretendente: WESLLEY FERNANDO DA SILVA, profi ssão: montador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/06/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sivaldo Fernando da Silva e 
de Marcia Regina da Silva. A pretendente: CLEICIMARA GONÇALVES PINHEIRO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Limpo 
Paulista - SP, data-nascimento: 17/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauro Gonçalves Pinheiro e de Maria do Carmo Gonçalves 
dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO JOSÉ DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 02/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Celma Maria da Silva. A pre-
tendente: RENATA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jaboatão - PE, data-nascimento: 11/08/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Romildo Oliveira da Silva e de Sandra Maria 
da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA MELO, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 20/11/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel de Souza Filho e de Zulmira Domingos 
de Melo de Souza. A pretendente: ALINE MIRA CAPARROZ DE SOUZA, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
de Souza e de Gisele Mira Caparroz de Souza.

O pretendente: PAULO VITOR ARAUJO DE LIMA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Angra dos Reis - RJ, data-nascimento: 09/05/1984, residente e domiciliado em 
Angra dos Reis - RJ, fi lho de Sonilson Ferreira de Lima e de Roselene de Sousa Araujo. A 
pretendente: LILIANE RAQUEL ALVES DE BRITO, profi ssão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/06/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ailton de Brito e de Maria Aparecida Alves de Brito.

O pretendente: TÉRCIO ROBERTO REIS DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 08/03/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gustavo José de Souza e de Roberta Leila Reis. A 
pretendente: LUCIMARA MATOS DE SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 09/02/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lima de Santana e de Ana Pereira de Matos.

O pretendente: ANDRE FELIPE MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de linha 
de montagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genesio 
Monteiro da Silva e de Maria Rosilene da Silva. A pretendente: ELISSANDRA SAN-
TOS SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ituberá - BA, data-
-nascimento: 23/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Cosme Luiz Silva e de Valdenice Lemos Santos
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O pretendente.: MARIO SERGIO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/07/1969, profi ssão: contador, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Gessi Barbosa da Silva e de Edite Izabel da Silva. A pretendente.: 
GIANE PEREIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 09/12/1972, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Getulio José Pe-
reira e de Dalila Silva Pereira.

O pretendente.: EDWARD NICHOLAS SECCHI, natural de Windsor, Gra-Bretanha (Rei-
no Unido Uk), nasc.: 26/02/1988, profi ssão: contador, estado civil solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Marco Secchi e de Lidia Secchi. A pretendente.: AN-
DREA VILELA ANACLETO DOS REIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/05/1985, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Antonio Carlos dos Reis e de Maria da Penha Anacleto dos Reis.

O pretendente.: DAVID LUIZ COELHO COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/02/1992, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Sergio Luiz de Oliveira Costa e de Veronica Coelho. A pretendente.: 
JENNIFER TRINDADE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/04/1995, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Jorvino 
de Lima e de Anita Trindade de Lima.

O pretendente.: MOISES PAULO DE SOUZA MACHADO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/10/1990, profi ssão: montador auto motivo, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Manuel Machado de Araujo e de Vera Maria de Souza 
Machado. A pretendente.: ROSE CLEIA GOMES DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 24/07/1988, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: José Petronio Barbosa de Sousa e de Roseli Sena Gomes de Sousa.

O pretendente.: ALEF TORRES DE ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/04/1994, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Sabino Modesto de Araujo e de Vilma Moreira Torres. A pretendente.: 
JENNIFER DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de juazeiro, BA, nasc.: 29/11/1995, profi s-
são: ajudante geral, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Jesualdo Franco da Silva e de Neide da Conceição Silva.

O pretendente.: EDSON OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/02/1988, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado são 
mateus. fi lho de: Florisvaldo Batista dos Santos e de Monica Pereira de Oliveira. A 
pretendente.: ALESSANDRA MOTA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/09/1991, profi ssão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Edson Mota dos Santos e de Maria Abigail Mota dos Santos.

O pretendente.: ICARO LEONARDO FERNANDES DE PAIVA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 04/09/1989, profi ssão: limpador de patio, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Simone Fernandes de Paiva. A pretendente.: LUCI 
CLEIDE FERREIRA PONTES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/04/1991, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Expedito Fer-
reira Pontes e de Maria do Socorro Silva Pontes.

O pretendente.: JEFFERSON MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 23/09/1994, profi ssão: enfestador, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: José Carlos Rozendo de Oliveira e de Maria Aparecida dos 
Santos. A pretendente.: LETICIA DE CASTRO BONFATTI, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/11/1991, profi ssão: aux.saúde bucal, estado civil: solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de: Marco Antonio Bonfatti e de Areli de Castro Bonfatti.

O pretendente.: RONDINELLI DOS SANTOS FERREIRA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 10/04/1983, profi ssão: limpador de vidros, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Isaac Rodrigues Ferreira e de Maria Aparecida Bezerra 
dos Santos Ferreira. A pretendente.: SARA MARIA DO NASCIMENTO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 30/09/1989, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: José João do Nascimento e de Maria Ana da Silva 
Nascimento.

O pretendente.: ANDRE MARINHO FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/08/1988, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio Marinho Ferreira e de Valda Aparecida do Nascimento Marinho 
Ferreira. A pretendente.: GLEICE KELLY MARCELINA CARVALHO DA SILVA, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 27/02/1989, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jair da Silva e de Credes Izabel Carvalho 
da Silva.

O pretendente.: JULIO CESAR MOREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/04/1993, 
profi ssão: operador de monitoramento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Jaime Moreira Neto e de Alexandra Cascavel Moreira. A pretendente.: 
ELISANGELA VIANA, natural de Barueri, SP, nasc.: 06/08/1977, profi ssão: encarrega-
da de importados, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Vania Maria Viana.

O pretendente.: JOÃO CARLOS FARIA DE OLIVEIRA, natural de Pedra Azul, MG, 
nasc.: 17/04/1966, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Hermelino Evangelio de Oliveira e de Osbelina Faria Costa. A pre-
tendente.: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, natural de Pongai, SP, nasc.: 30/12/1951, 
profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Neptali Pereira da Silva e de Alice Pereira da Silva.

O pretendente.: JANDERSON BASTOS DE MACEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/08/1993, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Antonio Luiz Prestes de Macedo e de Noemia Bastos de 
Macedo. A pretendente.: ARIELMA RODRIGUES RIBEIRO, natural de Jacinto, MG, 
nasc.: 24/01/1988, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Arivaldo Ribeiro dos Santos e de Selma Rodrigues 
dos Santos.

O pretendente.: EDUARDO FERREIRA DE AQUINO, natural de Suzano, SP, nasc.: 
11/02/1981, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Tomaz de Aquino e de Maria do Carmo Ferreira de Jesus. A pre-
tendente.: DANIELE RAMOS MORANDI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/11/1987, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Vitor Alves Morandi e de Mauricelia Ramos da Costa Morandi.

O pretendente.: EDUARDO DE SOUZA FREITAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/06/1992, profi ssão: atendente otico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Oriosvaldo Mendes Freitas e de Sandra Regina Araujo de Souza 
Freitas. A pretendente.: DANIELA ALVES DAMASCENO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/02/1994, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: João Batista Menezes Damasceno e de Antonia Alves do Carmo.

O pretendente.: JOÃO BATISTA SILVA SOUSA, natural de Itanhem, BA, nasc.: 
21/04/1964, profi ssão: marceneiro, estado civil: viuvo, residente e domiciliado em 
Jaguariuna - SP. fi lho de: Miguel Rodrigues de Sousa e de Martinha Delmira da 
Silva. A pretendente.: MARIA DJALVA SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Itanhem, 
BA, nasc.: 01/06/1962, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: Fidelcino Rodrigues de Oliveira e de Maria Senhora 
Oliveira de Souza.

O pretendente.: GILASIO COELHO DA SILVA, natural de Livramento de Nossa Se-
nhora, BA, nasc.: 29/08/1972, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Antonio Sebastião da Silva e de Maria Da Conceição 
Coelho. A pretendente.: SILVANA CRISTINA DE AGUIAR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/06/1992, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Severino Heleno de Aguiar e de Maria Soares da Silva.

O pretendente.: WANDAS SOUZA FARIAS, natural de Iguai, BA, nasc.: 13/02/1987, 
profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Carlos Fernando Souza Farias e de Maria Lucia Pereira de Souza. A pretendente.: 
CAMILA BARNABE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/09/1992, profi ssão: promoto-
ra, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Adão Barnabe da 
Vera Cruz Neto e de Maria Oleni Barnabe.

O pretendente.: DENIS RAFAEL DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/07/1993, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Mauricio Antonio dos Santos e de Maria Alila dos Santos. A pretenden-
te.: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/02/1996, 
profi ssão: aux.departamento pessoal, estado civil: solteira, residente e domiciliada no 
Itaim Paulista. fi lha de: Elias Ofelino dos Santos e de Marta de Oliveira Santos.

O pretendente.: CHIBUZOR COLLINS KAMA, natural de Lagos, Nigeria, nasc.: 
25/12/1990, profi ssão: engenheiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Basil Kama e de Mary Kama. A pretendente.: PRISCILA SANTOS DE 
OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/08/1992, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sivirino Barbosa de Oliveira 
fi lho e de Edinalva Rosa dos Santos.

O pretendente.: RENAN DE SOUZA SANTOS, natural de Diamante do Norte, PR, 
nasc.: 27/09/1988, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Gerson dos Santos e de Sidney Dias de Souza Santos. 
A pretendente.: INGRID RAMSDORF NOHAMA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
18/04/1980, profi ssão: prendas domesticas, estado civil: divorciada, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Simão Atumi Nohama e de Ana Helga Ramsdorf 
Nohama.

O pretendente.: CLEITON BORGES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/03/1990, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: João Valdemiro dos Santos e de Ana Cristina Borges. A pretendente.: 
THAIS LIMA BARBOZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/10/1992, profi ssão: cood.
de nogociacão, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ro-
mero Ferreira Barboza e de Neide de Jesus Lima Barboza.

O pretendente.: FRANCISCO GARCIA SALDANHA, natural de Jaguaribe, CE, 
nasc.: 11/12/1972, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Anastacio Garcia Saldanha e de Alice Saldanha Garcia. 
A pretendente.: ANA QUELE PEREIRA DE CASTRO, natural de Senhor do Bon-
fi m, BA, nasc.: 04/03/1983, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Pio de Castro e de Vandira 
Pereira de Castro.

O pretendente.: BRUNO GOMES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 28/03/1992, profi ssão: encarregado estacionamento, estado civil: solteiro, 
residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Argemiro do Nascimento e de Odete 
Gomes dos Santos do Nascimento. A pretendente.: SAMARA ELIAS, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 23/01/1991, profi ssão: inspetora de qualidade, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Amauri Elias e de Rosana 
Rodrigues Bento Elias.

O pretendente.: BRUNO BARBOSA MARTINS NOVAIS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 09/04/1989, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Antonio Martins Novais e de Silvana Barbosa Gonçalves. 
A pretendente.: JAQUELINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/10/1991, profi ssão: arrematadeira, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Delmiro Justino do Nascimento e de Luiza Alves 
Nogueira.

O pretendente.: MARCOS DA SILVA PINTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/07/1958, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Miguel Benedito da Silva Pinto e de Auda Borges da Silva Pinto. A 
pretendente.: CLEUDENICE SANTOS SILVA, natural de iguai, BA, nasc.: 28/07/1970, 
profi ssão: autônoma, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Onesio Pereira dos Santos e de Lucilia Pinheiro.

O pretendente.: SIDNEI SILVA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/09/1962, 
profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: José Elias Pereira e de Orita Silva Pereira. A pretendente.: MARLUCE DA SILVA, 
natural de Pilar, AL, nasc.: 19/12/1978, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Pedro Balbino da Silva e de Berenice dos 
Santos Silva.

O pretendente.: ALEXANDRE EDUARDO FARIAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/02/1974, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Gumercindo Pedro de Farias e de Ivone Sampaio de Faria. A preten-
dente.: FERNANDA ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/12/1981, 
profi ssão: professora de educação infantil, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Agatão Barbosa da Silva e de Elizabeth Alves da Silva.

O pretendente.: NILTON EVANGELISTA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 28/04/1974, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Jakson Evangelista dos Santos e de Maria Neuza dos 
Santos. A pretendente.: SUELLEN APARECIDA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/04/1990, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Jurandir Aparecido da Silva e de Iara Antonia da Silva.

O pretendente.: MARCELO DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/08/1972, 
profi ssão: agente operacional, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Antonio Francisco de Oliveira e de Maria Josefi na Siqueira de Oliveira. A pre-
tendente.: GLORIA SANTOS DA SILVA, natural de Andorinha, BA, nasc.: 12/03/1977, 
profi ssão: auxiliar de professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Vicente Bibiano da Silva e de Cleuza Santos da Silva.

O pretendente.: ANDERSON DE MELO NICACIO, natural de Diadema, SP, nasc.: 
07/01/1980, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Antonio de Padua Nicacio e de Marina Pereira De Melo 
Nicacio. A pretendente.: DANIELA DE JESUS SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/12/1980, profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Robson Rui Gomes Souza e de Janete Francisca de Jesus 
Souza.

O pretendente.: ANTONIO CURCINO BISPO, natural de Nova Soure, BA, nasc.: 
07/01/1950, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Salvador Curcino Bispo e de Marta da Silva Bispo. A pretendente.: 
CECILIA GREGORIA DA SILVA, natural de Morro do Chapeu, BA, nasc.: 14/12/1954, 
profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Antonio Gregorio da Silva e de Maria Ambrosia da Silva.

O pretendente.: MUZIE MICHAEL IGWE, natural de Okija, Nigeria, nasc.: 01/01/1982, 
profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Jud Igwe e de Merry Igwe. A pretendente.: TAMIRES GOES FONSECA, natural 
de juquia, SP, nasc.: 23/04/1997, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Adilson da Silva Fonseca e de Andrea Goes Floriano.

O pretendente.: CLAYTON ALEXANDRE MICHELETO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 03/02/1979, profi ssão: repositor, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Atilio Micheleto Neto e de Wanda Alexandre Micheleto. A 
pretendente.: VERA ALVES MARQUES SERAFIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/11/1978, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Adjaldino Marques Serafi m e de Herondina Alves de Barros.

O pretendente.: VALBER FERREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/01/1967, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Sebastião Ferreira da Silva e de Maria das Dores Silves-
tre. A pretendente.: MARIA VERONICA DOS SANTOS, natural de Caruaru, PE, nasc.: 
23/03/1971, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: José Bezerra dos Santos e de Josefa de Arruda Santos.

O pretendente.: RAIMUNDO BATISTA DE PAULA, natural de São Gotardo, MG, nasc.: 
23/08/1936, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Inacio de Paula e de Maria Batista de Paula. A pretendente.: 
MARIA NASCIMENTO SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/03/1965, profi ssão: 
agente operacional, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Maximinio Nascimento Silva e de Evangelista Nascimento Silva.

O pretendente.: PAULO ROBERTO DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/10/1982, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Luiz de Sousa e de Maria Rodrigues de Sousa. A pretendente.: 
MARIA ZILDAMIR DA SILVA, natural de Luis Gomes, RN, nasc.: 03/01/1978, profi ssão: 
cabelereira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Pedro 
Jorge da Silva e de Maria Ines de Jesus.

O pretendente.: EMERSON VIDAL DE OLIVEIRA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
15/02/1983, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Carlos Pedro de Oliveira e de Maria Valdeci Vidal de Oliveira. A pre-
tendente.: SIMONE XAVIER DA SILVA SOARES, natural de Cachoeirinha, PE, nasc.: 
17/02/1986, profi ssão: supervisora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada na 
Vila Matilde. fi lha de: Sebastião Soares da Silva e de Maria Xavier da Silva Soares.

O pretendente.: SEBASTIÃO MENDES, natural de Serrana, SP, nasc.: 10/11/1946, pro-
fi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Agostinho Mendes e de Maura Fagundes. A pretendente.: MARIA ALICE RODRI-
GUES BRAGA, natural de Itaberai, GO, nasc.: 28/11/1951, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sebastiana Natividade 
Rodrigues Braga.
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O pretendente: ALLAN TIAGO MOREIRA DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (21/02/1989), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Moreira de Campos Filho e de Marlene 
dos Santos Campos. A pretendente: EDILENE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão fi scal de caixa, nascida em Mirangaba (Taquerendi) - BA, no dia (12/10/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Soares de Oliveira e de 
Ercilia Celina de Jesus.

O pretendente: RODRIGO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/07/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Severino Alves da Silva e de Aurenice Nunes de Andrade. A 
pretendente: MICAELLY ARAUJO FERRAZ DE MOURA, estado civil solteira, profi s-
são balconista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/12/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Antonio Ferraz de Moura e de Maria 
das Graças Araujo.

O pretendente: LEANDRO MATIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/12/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Teixeira de Oliveira e de Maria Naide 
Matias Maciel. A pretendente: TATIANA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/01/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Damião Pereira da Silva e de 
Cicera dos Santos Silva.

O pretendente: LEANDRO LIMA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (15/12/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto Rodrigues e de Nadja Aragão Lima Ro-
drigues. A pretendente: ANNE CAROLINE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/06/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Ferreira e de Aparecida Maiorani.

O pretendente: LOURISVALDO JOSÉ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Malhada (Parateca) - BA, no dia (30/01/1975), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco José de Souza e de Maria das Graças 
da Conceição. A pretendente: MARLENE AMERICO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Recife (São José) - PE, no dia (02/04/1971), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Americo da Silva e de 
Maria Apolonia da Silva.

O pretendente: EDUARDO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/11/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Jesus Santos e de Ironildes de Souza Santos. A 
pretendente: JÉSSICA BORNSHLEGELL BERTIN, estado civil solteira, profi ssão ban-
cária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (20/03/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Bertin e de Ivete Bornschlegell Bertin.

O pretendente: AGOSTINHO FRANCISCO PALLADINO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletronica, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (31/07/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Agostinho Palladino e de Miralva 
Alemar Almeida. A pretendente: ELAINE CRISTINA BARELA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (07/03/1965), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adevanir Barela e de Susana 
da Silva Barela.

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (23/12/1968), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alves de Lima e de Antonia Gomes de Lima. 
A pretendente: MARICELMA SANTOS DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Jequié (Boaçu) - BA, no dia (07/03/1978), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Silva de França e de Edezia Santos de França.

O pretendente: ANTONIO ENOQUE BEZERRA AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor comercial, nascido em Recife (4º Distrito) - PE, no dia (19/07/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José Ramos Amorim e de Recili 
Wanderley Bezerra. A pretendente: KELLY EVA VICENTE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/05/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Enaldo Alexandre dos Santos 
e de Maria Angela Vicente dos Santos.

O pretendente: JOSÉ BEZERRA DE LUCENA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Cabedelo - PB, no dia (25/03/1948), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Manuel Lucena Filho e de Francisca Bezerra de Lucena. A pretendente: 
GESITA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Timburi - 
SP, no dia (07/02/1960), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josué 
Francisco de Oliveira e de Izolina da Silva Leme de Oliveira.

O pretendente: CESAR RODRIGO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (27/06/1978), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria do Nascimento de Souza. A pretendente: 
GLAUCIA NUNES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (06/08/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Marcos Barbosa da Silva e de Maria Zezilé Nunes Barbosa.

O pretendente: JOÃO VITOR DE ARAUJO ALVES DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/09/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alves de Sousa e de Ana Maria de 
Araujo. A pretendente: VITORIA DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/06/1999), residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Assis Herculino Lima e de Marcela 
Leandro dos Santos Lima.
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


