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1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010655-
63.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei etc., FAZ SABER a 
FABIANY TAMULIS, CPF. 253.918.538-00 que, C. MÓDULO - Coop. de Trabalho de Professores e 
Aux. de Adm. Escolar, ajuizou-lhe uma ação de Execução que foi julgada procedente, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 21.682,90 (atualizado até 
20/10/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 
dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª RP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0046179-32.2013.8.26.0100 - 816/13./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espolio de Manuel de Araujo, rep. pela inv. Virginia 
Nunes de Araujo e esta por si, Samuel Costa Oliveira, +Companhia City de Desenvolvimento 
S/A ou Companhia City Paulista de Terrenos e Melhoramentos, +Tereza Fatima Ribeiro, Wilma 
Brito dos Anjos e s/m Ivo dos Anjos, Mauricio da Silva Motta e Celina Bedaque da Si lva Motta, 
Jose Mario Gonçalves Camacho e Marta Maria Pires Camacho , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Alcides 
Vasques, Mercedes de Oliveira Vasques ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade 
de domínio do imóvel localizado na Rua Henrique Rodrigues Peres, 225, Jd. Brasilía, São Paulo SP, 
Cep. 03582-020, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013616-
45.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO 
BAPTISTA FERREIRA (CPF 920.351.838-04) e MARILENE DE ANDRADE FERREIRA (CPF 
272.763.038-70) que CONDOMINIO EDIFÍCIO COSTA DO MARFIM, ajuizou-lhes uma ação de 
Execução para o recebimento de R$5.939,31 (Ago/2016), oriundos das quotas condominiais e demais 
despesas vencidas e não pagas, do apartamento nº 11 do Condomínio Autor. Estando os executados 
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito 
atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente edital, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 26 de junho de 2017. 

O pretendente: FLÁVIO MORAIS SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 11/04/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Roberto Santana e de Celí Alves de Morais 
Santana. A pretendente: THAYS IAFRATE, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
cadastro, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 20/10/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vagner Iafrate e de Salete Paiva Pinto Iafrate.

O pretendente: ROBERTO HIROOKA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 02/04/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tiake Hirooka e de Hiromy Hirooka. A preten-
dente: MARCELINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Pitangueiras - SP, no dia 10/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Edno Alfredo da Silva e de Cleusa Aparecida Benevides.

O pretendente: GUSTAVO VIEL, estado civil solteiro, profi ssão técnico telecom pleno, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 03/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Aparecido Viel e de Dulce Katia de Oliveira. A pretendente: 
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS TOMBINI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 19/12/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique Tombini e de Cristina Maria dos Santos.

O pretendente: DANIEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Tauá - CE, no dia 20/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Araújo Veríssimo e de Socorro Maria de 
Oliveira. A pretendente: DAIANA SILVA MENEZES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida nesta Capital, Saúde - SP (Registrada no Subdistrito de Santa Amaro, 
nesta Capital), no dia 16/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Valdenor dos Santos de Menezes e de Maria de Lourdes da Silva Menezes.

O pretendente: CLEITON GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 15/08/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Bernardo da Silva e 
de Consuelo Pinto Gonçalves. A pretendente: ANA CAROLINA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 01/04/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Lucia Santos de Freitas.

O pretendente: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Rio do Pires - BA, no dia 29/09/1972, residente e domiciliado, no Jardim 
Paulistano, nesta Capital - SP, fi lho de João de Oliveira Silva e de Estela Batista de 
Oliveira. A pretendente: FERNANDA AMARAL MATIAS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Guaranésia - MG, no dia 09/07/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Altamiro Matias e de Neide do Amaral 
Matias. Obs.: Cópia do edittal para ser afi xada no Cartório de residência do contraente.

O pretendente: FERNANDO LUIZ DI GIACOMO, estado civil solteiro, profi ssão cirur-
gião dentista, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 19/03/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Luis Di Giacomo e de 
Aparecida Regina Salesse Di Giacomo. A pretendente: LIVIA GOMES CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 03/02/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Gomes Cruz e 
de Maria Auxiliadora Gomes Cruz.

O pretendente: RODRIGO TETSUYA YAMASHIRO OTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 11/04/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Tatsuya Ota e de Terumi 
Yamashiro Ota. A pretendente: ADRIANA EMIKO OSHIRO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/08/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Massayoshi Oshiro e de Mirian Teruko Ishiki Oshiro.

O pretendente: FELIPE MEDEIROS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro ambiental, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/04/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Guimarães Pereira 
e de Regina Célia Torres de Medeiros. A pretendente: PAULINE GROTTO ARIDA, 
estado civil solteira, profi ssão atuaria, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
05/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Arida e de Mercedes Grotto Arida.

O pretendente: DAVI DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Ubatã (Maraú) - BA, no dia 24/11/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cardoso dos Santos e de Anaires Jesus Santos. 
A pretendente: SANDY ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 16/10/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos da Silva e de Adriana Marli Alves.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/12/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Eunice Moura 
Santos. A pretendente: CLEIDE MARIA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Ouricuri - PE (Registrada em Solemar, Praia Grande - SP), no dia 
07/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aristides 
Moises da Silva e de Enedina de Lima e Silva.

O pretendente: RAFAEL CARMELO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 06/10/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Carmelo de Carvalho e de Maria 
Aparecida das Neves. A pretendente: DELOE APARECIDA BAHIA BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 
10/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemiro 
Batista Bezerra e de Elisabete Bahia.

O pretendente: ALVARO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão entregador, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/02/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Souza da Silva e de Luzia Muto de Souza Silva. 
A pretendente: CAROLINE STEPHANIE BARROS REIS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/05/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristiano Tadeu Reis e de Andrea Paula Barros Santana.

O pretendente: CLEITON ALEXANDRE DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
cunsultor de vendas, nascido em Parangaba - Município de Fortaleza - CE (Registrado no 
Distrito de Messejana - CE), no dia 06/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vauires Costa de Lima e de Gleices Costa Lima. A pretendente: ÁGATA 
FERNANDES CHAMORRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 11/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Chamorro e de Maria Olivia Ciarrão Fernandes Chamorro.

O pretendente: LUIZ EDUARDO APOLINARIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Santiago Apolinário de Oliveira e 
de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: LARESSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente, nascida nesta Capital, Ermelino Matarozzo - SP, no dia 09/10/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilce da Silva.

O pretendente: GERSON DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/12/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir de Souza e de Rute de Souza. A 
pretendente: RENATA KELLY DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de operação, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 18/12/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenira dos Santos Alves.

O pretendente: ROGERIO DE ALMEIDA ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão guarda 
civil metropolitano, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 02/07/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Assunção e de Solange Aparecida 
de Almeida. A pretendente: GISELI APARECIDA DULZE, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 30/05/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Dulze e de Lourdes dos Santos Dulze.

O pretendente: FELIPE GOMES DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 09/04/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo Felix Domingos e de Andréa Gomes e Silva Domingos. 
A pretendente: STHEFANI NATÁLIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão arquivista, 
nascida em Limeira - SP, no dia 19/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Raimundo de Sousa e de Doralice Geralda de Sousa.

O pretendente: SAULO BASTOS BERNARDES, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 18/10/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto dos Bastos Bernardes e de 
Maria das Graças Bernardes. A pretendente: DANIELLE BEATRIZ BORGES CRUZ, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, 
no dia 17/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexandre dos Anjos Cruz e de Marisa Beatriz Borges Cruz.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão radialista, nas-
cido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 24/09/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edelcio Rosa de Lima e de Arlete da Silva Lima. A 
pretendente: KELEM DE OLIVEIRA CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/03/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu de Campos e de Cleide de Oliveira Campos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BADDY LORENA ALBALADEJO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 15/08/1943, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Baddhy Lorena e de América Lorena. 
A convivente: CRISTINA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão corretora 
de seguros, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 18/07/1961, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Alves da Silva e de Anna 
Vega da Silva. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será 
feito de imediato o registro da conversão da união estável em casamento.

O convivente: CESAR ADRIANO MORETTO SANDI, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de loja, nascido em Guararapes - SP, no dia 16/10/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norival Ailton Tosi Sandi e de Ivone Moretto 
Sandi. A convivente: DANIELA LUIZ AMARAL, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 22/10/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Amaral e de Jussara Helena Wick. Obs.: 
Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será feito de imediato o 
registro da conversão da união estável em casamento.

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 CIVILCARTÓRIO 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:

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

O pretendente: VINÍCIUS SEGANTIN VITERI, estado civil solteiro, profi ssão cientista 
de computação, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (04/07/1984), residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Antonio Carlos Viteri e de Ana Célia 
Segantin Viteri. A pretendente: THAÍS GASPERINI, estado civil solteira, profi ssão pu-
blicitária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (22/04/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Mario Gasperini. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade 
de Serviço do municipio de São Caetano do Sul, neste Estado, onde será realizado o 
casamento.

O pretendente: CLAYTON DE OLIVEIRA MAMEDE, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (23/07/1979), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Mamede e de Sonia Regina de Oliveira 
Mamede. A pretendente: LUCIANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão fi siotera-
peuta, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/02/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Aparecida Consolação Silva. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: CLÁUDIO ANTONIO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em Santos Dumont (1º Subdistrito) - MG, no dia (14/08/1981), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Waldomiro Baptista Amaral e de Maria Lucia do 
Amaral. A pretendente: SARA HELENA BARROS, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (19/04/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gentil Alves de Barros e de Nilza Maria do 
Socorro Barros. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: YVENERT MATHIEU, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
na República do Haiti, no dia (17/01/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Albane Mathieu e de Marie Lourdes Pierre Louis. A pretendente: ZARDIE 
ECHNIA GUILLOU, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida na República do 
Haiti, no dia (07/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Henoc 
Guillou e de Annette Calix.

O pretendente: ANDRÉ GONZALES LINS ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (18/08/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Lins Alencar e de Jane Gonzales Lins 
Alencar. A pretendente: MARIA NORBIS, estado civil divorciada, profi ssão engenheira, 
nascida na Argentina, no dia (02/05/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Fernando Enrique Norbis e de Maria Laura Aguerre.

O pretendente: ROGERIO MENDONÇA ROQUE, estado civil solteiro, profi ssão agente, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (27/03/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Teixeira Roque e de Creusa Aparecida Mendonça Roque. 
A pretendente: ARYANE ROSSI ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão administra-
dora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Rossi Andrade e de Rosana da Silva Andrade.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL HERCULANO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (20/04/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josimar Rodrigues Herculano e de Marilene 
Misako Nikuma Herculano. A convivente: NÁGILA DAS CHAGAS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São João dos Patos - MA, no dia (06/11/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Assis Silva Santos 
e de Ana Cristina das Chagas Santos. Obs.: Faço saber que pretendem se casar nos 
termos do artigo 8º da Lei 9278 de 10 de maio de 1996, em conversão de União Estável.
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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

A pretendente: JOSEFINA RAQUEL CICCONETTI, nacionalidade argentina, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Corrientes - República Argentina, no dia 
08/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Andres Cicco-
netti e de Gracia Susana Massochi. A pretendente: JÉSSICA RAQUEL CARVALHO 
MORRIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São José - Costa Rica, no dia 31/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Frederick Birten Morris e de Tereza Cristina de Assis Carvalho.

O pretendente: BRUNO AHARONI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aron Aharoni e de Blanca Aharoni. A pretendente: 
NATALIE ALTER MONTVELISKY, nacionalidade costarriquense, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em San José - Costa Rica, no dia 19/09/1987, residente em 
Costa Rica e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de David Alter Kuschnir e de Marisa 
Montvelisky Karolicki.

O pretendente: ADEMIR CARREIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/12/1958, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carreiro da Silva e de Aparecida de Abreu. 
A pretendente: SHIRLEI DE JESUS LOPES POZZI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em Diadema - SP, no dia 18/11/1958, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alberto Pozzi e de Izabel de Jesus Lopes Pozzi.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cientista da computação, nascido em Araraquara - SP, no dia 03/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ary dos Santos Pinto e de Lourdes 
Aparecida Martins dos Santos Pinto. A pretendente: CAMILA DE CARVALHO ALVES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cineasta, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/11/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de André Luiz 
Alves e de Ester Maria de Carvalho Alves.

O pretendente: GUILHERME PINHEIRO FERREIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão designer, nascido em Campinas - SP, no dia 23/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hothir Marques Ferreira e de 
Marilene Pinheiro Marques. A pretendente: VANESSA LUÍSA BALEN, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente de recursos humanos, nascida em 
Caxias do Sul - RS, no dia 22/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Karen Viviane Balen.

O pretendente: ARMANDO BIAGIONI NETO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em Araraquara - SP, no dia 01/08/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Biagioni Filho e de Sônia 
Aparecida Gallo Biagioni. A pretendente: CAROLINA PASSOS DE OLIVEIRA SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Ribeirão 
Preto - SP, no dia 08/02/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hamilton 
de Oliveira Santos Junior e de Maria Lisette Passos de Oliveira Santos.

O pretendente: FERNANDO CESAR BUCK PARDO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando Pardo e de Arlete Maria 
Buck Pardo. A pretendente: JOANA DANTAS ENCARNAÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wilson José da Encarnação e de 
Elci Dantas da Encarnação.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: RODRIGO DE MORAES RÊGO VERGAMINI, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e setenta e oito (27/12/1978), residente e domiciliado no Brooklin Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Osvaldo Vergamini e de Cristina Barros de Moraes 
Rêgo Vergamini. A pretendente: JORDANA DE GODOY BORGES, divorciada, profi ssão 
publicitária, nascida em Goiânia - GO, no dia doze de setembro de mil novecentos e 
oitenta (12/09/1980), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 
fi lha de João Bôsco Ramos Borges e de Tânia Mara de Sousa Godoy Ramos Borges.

O pretendente: PEDRO FIUZA FABIANO, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (28/08/1986), residente e domiciliado em Ponte Nova, Extrema - MG, fi lho de 
Pedro Antonio Fabiano e de Regina Rodrigues Fiuza Fabiano. A pretendente: YASMINE 
KALIL YARYD, solteira, profi ssão hoteleira, nascida em São Paulo - SP, no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e noventa e um (18/10/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Eduardo de Moraes e Yaryd e de Monica Kalil Yaryd.

O pretendente: LUIZ ANTONIO D´ARACE VERGUEIRO, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e quarenta e 
sete (14/02/1947), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Antonio 
Rudge Vergueiro e de Hirma D´Arace Vergueiro. A pretendente: LUCINDA MARIZA DE 
SOUZA PINTO, solteira, profi ssão do lar, nascida em Varginha - MG, no dia doze de junho 
de mil novecentos e quarenta e um (12/06/1941), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Maximino de Souza Pinto e de Julieta Pina de Souza Pinto.

O pretendente: MÁRCIO MARTINS BONILHA NETO, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/12/1986), residente e domiciliado no Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Márcio 
Martins Bonilha Filho e de Maria Teresa Mantelli Bonilha. A pretendente: RAQUEL 
ERZINIAN DE CAMARGO MOREIRA, solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (14/08/1988), 
residente e domiciliada em Alphaville Industrial, Barueri SP, fi lha de Wagner Erzinian 
Moreira e de Anita Teixeira de Camargo Moreira. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: HYRAN JOSÉ COSTA GODINHO, solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Curitiba - PR, no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(27/12/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson José Godinho 
e de Sandra Luiza Costa Godinho. A pretendente: TAINÁ IARA MUNHOZ DE ALMEIDA, 
solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (20/11/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José Luiz Motta de Almeida  e de Cib Ele Helena Ferrero Munhoz.

O pretendente: EDUARDO FERNANDES BONDAN, solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Rio Grande - RS, no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e três (15/02/1963), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Romildo 
Dias Bondan e de Elizabethe Fernandes Bondan. A pretendente: CAROLINA VIEIRA 
CARDOSO, solteira, profi ssão veterinária, nascida em Campinas - SP, no dia trinta 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (30/05/1985), residente e domiciliada na 
Riacho Grande, São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Manoel Lopes Cardos Neto e 
de Iara Aparecida Vieira. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: DANIEL TEREPINS, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo - SP, no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e oito (10/05/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Terepins e de Fanny 
Michaan Terepins. A pretendente: CAROLINA PIVA COELHO DE MAGALHÃES, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia quatorze de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/04/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Celio Pinto Coelho de Magalhães e de Regina Piva Coelho de Magalhães. 
Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FABIO FARIAS ANTUNES, divorciado, profi ssão assessor comercial, 
nascido em São Paulo - SP, no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(09/01/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Antunes e 
de Izilda Farias Antunes. A pretendente: TATIANA APARECIDA NEPOMUCENO, divorciada, 
profi ssão assistente de diretoria sênior, nascida em São Paulo - SP, no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e setenta e sete (18/10/1977), residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de João Batista Nepomuceno e de Veralice Angeli Nepomuceno. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: MURILO SCHMIDT NAVARRO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(16/11/1979), residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Dizioli Navarro 
e de Wilma Schmidt Navarro. A pretendente: SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA 
PRADO, divorciada, profi ssão administradora, nascida em Jaú - SP, no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/09/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Renato Pacheco de Almeida Prado e de Luiza Helena da 
Costa Tourinho. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito 
de residência do pretendente.

O pretendente: MÁRCIO DOS SANTOS, solteiro, profi ssão analista de operações, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta (01/03/1980), 
residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Rufi no 
dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos. A pretendente: LILIANA LETICIA DA SILVA 
QUITO, nacionalidade portuguesa, solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Angola, no dia oito de julho de mil novecentos e setenta e quatro (08/07/1974), residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Antonio Baptista 
Quito e de Ana Maria Gonçalves da Silva Baptista Quito.

O pretendente: LUIZ OCTÁVIO MALUF SANTOS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/08/1987), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Ferreira 
Santos e de Thelma Cristina Campi Maluf. A pretendente: HELENA ISAAC PEREIRA DE 
CASTRO, solteira, profi ssão administradora, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (04/10/1989), residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Renato Barroso Pereira de Castro e de Márcia de Lima Isaac.

O pretendente: LEONARDO ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE E SILVA, 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia quatorze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (14/02/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Cerize Cavalcante de Albuquerque e 
Silva. A pretendente: MAIARA ROSA RUFINO, solteira, profi ssão médica, nascida em 
João Pessoa - PB, no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/02/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Givonaldo Rufi no 
da Silva e de Maria Celia Oliveira Rosa Rufi no.

O pretendente: FÁBIO FOLCO BENEDICTO, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(04/07/1984), residente e domiciliado na Vila Cordeiro, São Paulo - SP, fi lho de Fabio 
Benedicto e de Sandra Regina Folco Benedicto. A pretendente: TATIANA GUTIERRES 
CUSTODIO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia dez de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois (10/06/1982), residente e domiciliada na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Ribeiro de Oliveira Custodio 
e de Nidia Cristina Gutierres Custodio. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: CAIO ANDRADE TEIXEIRA DE REZENDE, solteiro, profi ssão 
agronomo, nascido em Dourados - MS, no dia dezesseis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e seis (16/10/1986), residente e domiciliado em Dourados - MS, fi lho de João 
Bosco Teixeira de Rezende e de Maristela Moreira Andrade Rezende. A pretendente: 
SUZANA JUNQUEIRA FRANCO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - 
SP, no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa (27/09/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Candido Junqueira Franco e de Marcia 
Fioravanti Junqueira Franco. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: JOÃO DURAN RECODER FILHO, solteiro, profi ssão hoteleiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e três (04/05/1983), 
residente e domiciliado em Santa Cecilia, São Paulo - SP, fi lho de João Duran Recoder e 
de Renata Vendramine Moreira Recoder. A pretendente: FABIANE BALDASSO, solteira, 
profi ssão dentista, nascida em Dourado - MS, no dia doze de abril de mil novecentos e 
oitenta e seis (12/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João 
Carlos Baldasso e de Jamile Youssif Hamoud Baldasso. Obs.: Tendo sido enviado cópia 
do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: JOÃO CARLOS CALLAS FERNANDES, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta e cinco 
(05/10/1975), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho 
de João Fernandes Neto e de Vera Lucia Callas Fernandes. A pretendente: CYNTHIA 
DE ARAUJO GAMA DUARTE, divorciada, profi ssão dentista, nascida em Santos - 
SP, no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e um (08/08/1971), residente e 
domiciliada na Vila Nova da Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Dario Gama Duarte e 
de Mariângela de Araujo Gama Duarte.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JULIANO FERREIRA FERRAZ DE CAMARGO, solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de agosto de mil noventos 
e setenta e sete (05/08/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Samuel Ferraz de Camargo Junior e de Telma Ferreira Ferraz de Camargo. A convivente: 
ANA CAROLINA ALETO YAJIMA, solteira, profi ssão analista de importação, nascida 
em São Paulo - SP, no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e sete 
(08/10/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eiji Yajima e de 
Ligia Aleto Yajima. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e 
IV, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: BRUNO BRAGA CAVALCANTI, divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em Salvador - BA, no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e 
cinco (19/05/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sérgio José 
Silva Cavalcanti e de Vera Lucia de Oliveira Braga Cavalcanti. A convivente: TACIANA 
TRAVASSOS AUGUSTO LIMA, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro 
- RJ, no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (02/12/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ruy Augusto Lima e de Maria 
Augusta Travassos Augusto Lima. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, 
números I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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