
www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Página 10 São Paulo, quarta-feira, 26 de julho de 2017

O pretendente: DANILO FERNANDES OLIVEIRA REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1986, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Edelcio de Oliveira Rezende e de Maria de Fátima Fernandes Oliveira 
Rezende. A pretendente: MARIANA FREITAS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Lopes Ribeiro e de Helena Bernardo Freitas Ribeiro.

O pretendente: RODRIGO ATUATE ROA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/06/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Roa Frare e de Yara Atuate Roa. A 
pretendente: DEYZE CORRÊA FEIJÓ GUEDES, estado civil solteira, profi ssão analista 
de resseguros, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/07/1989, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Manoel Feijó Guedes e de Roseli Corrêa Feijó Guedes.

O pretendente: DANILO CARRARA PANIGHEL, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1976, residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de Wagner Panighel e de Eunice Carrara Panighel. A pretendente: LUCIANA MILAN 
AVERSO, estado civil solteira, profi ssão engengheira civil, nascida em São Caetano do 
Sul - SP, no dia 28/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jair Averso e de Edna Milan Averso.

O pretendente: VINICIUS BOÉ, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 26/07/1981, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Edeogino Boé 
e de Caterina Lorusso Boé. A pretendente: MARIANA BATISTA SILVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em Montes Claros - MG, no dia 12/04/1991, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Jader Ataide Silveira e de Denise Cátia Maria Batista e Silveira.

O pretendente: DIOGENES CESAR CARRILHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Vera Cruz - SP, no dia 30/05/1958, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carrilho Rubio e de Lidia Turatti Carrilho. A pretendente: MÔNICA 
TAVARES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 25/12/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Tavares do Nascimento e de Maria de Lourdes Borges do Nascimento.

O pretendente: EDISON GASPAR, estado civil viúvo, profi ssão economista, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 04/10/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Pedro Gaspar Filho e de Idalina Palombo Gaspar. A pretendente: LUCINEIA BRITO SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida em Poções - BA, no dia 05/12/1966, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Angelo Silva e de Ana Brito Silva.

O pretendente: MAURICIO MENASSI, estado civil divorciado, profi ssão produtor de 
eventos, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/11/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arsenio Menassi e de Pedra Cruz Menassi. A pre-
tendente: ADRIANA APARECIDA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Carlos - SP, no dia 03/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sergio Evangelista Gomes e de Maria Aparecida Gabriel Gomes.

O pretendente: RODRIGO HENRIQUE MOREIRA MAZZOLLI, estado civil solteiro, 
profi ssão consultor de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/08/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Mário Sergio Mazzolli e de Simone Sena Moreira 
Mazzolli. A pretendente: AMANDA NELY DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luiz de Brito e de Maria Nazaré de Brito.

O pretendente: ISAAC DE ASSIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/04/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Duca dos Santos e de Rosilene de Assis. A pretendente: 
LUANA SALDANHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 14/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Saldanha Alexandre e de Valdenice Teresa da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FERNANDO LUIZ SILVA COLA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Cola e de Maria de Fatima Silva. A convivente: VANESSA ELIAS, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/05/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Elias e de Alaide Vieira 
de Freitas Elias. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento
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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: DIEGO FRANCISCO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/04/1986, pro-
fi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Antonio Francisco Filho e de Valdina da Conceição Oliveira. A pretendente: JOELMA 
MOREIRA SANTOS, natural de Vitória da Conquista, BA, nasc.: 01/11/1982, profi ssão: 
balconista, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Agnal-
do Moreira dos Santos e de Etelvina Pereira Santos.

O pretendente: RICARDO BETINELLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/02/1985, 
profi ssão: operador de telemarketing, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: José Carlos Betinelli e de Francisca Pereira Betinelli. A preten-
dente: MARILZA FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Jardim Alegre, PR, nasc.: 
21/09/1984, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Odilio Pereira dos Santos e de Ilda Maria Francisco 
dos Santos.

O pretendente: THIAGO GASPAROTTI VALIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/05/1992, profi ssão: analista de crédito, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: José Valim e de Ivete Aparecida Gasparotti Valim. A 
pretendente: RAFAELA DE SANTANA EURICO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/08/1990, profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Jurandir Machado de Eurico e de Edineide de Jesus 
Santana Eurico.

O pretendente: CARLOS HUMBERTO ZANCANARO, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 12/06/1977, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Carlos Zancanaro Neto e de Olga Lucia Lacorte Zan-
canaro. A pretendente: JAMILLE APARECIDA OLIVEIRA RIVERA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 08/01/1984, profi ssão: professora, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: João Oliveira Rivera e de Iolanda Benedita de 
Oliveira Rivera.

O pretendente: OBINNA JOSEPH NNAJI, natural de Enugu, Nigeria, nasc.: 07/06/1989, 
profi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Vicent Nnaji e de Margret Nnaji. A pretendente: TAMIRIS APARECIDA DE JESUS 
GOMES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/02/1988, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Otavio Ribeiro Gomes e de No-
emi de Jesus Gomes.

O pretendente: CARLITO ROSA DE OLIVEIRA, natural de Queimadas, BA, nasc.: 
10/04/1964, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Gua-
rulhos - SP. fi lho de: Pedro Bispo de Oliveira e de Pedrina Rosa de Oliveira. A pretenden-
te: MARIA ISABEL RODRIGUES LOVES, natural de Itaperuna, RJ, nasc.: 19/08/1960, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
José Loves Filho e de Erondina Rodrigues Loves.

O pretendente: CESAR GRECCO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/05/1953, pro-
fi ssão: professor aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado em Guarulhos 
- SP. fi lho de: Oswaldo Grecco e de Ana Martoni Grecco. A pretendente: DEVANI DU-
ARTE ESTEVO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/06/1961, profi ssão: coordenadora 
pedagogica, estado civil: viúva, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Ga-
briel Duarte e de Claudina Conde Duarte.

O pretendente: MAURICIO BRITO FERREIRA, natural de Itororo, BA, nasc.: 05/06/1976, 
profi ssão: chefe de ofi cina, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em Guaiana-
ses. fi lho de: Enedino Ferreira dos Santos e de Maria Rita Brito. A pretendente: JESSI-
CA CAVALCANTE TEIXEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1990, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Nivaldo de 
Oliveira Teixeira e de Deijanira Barros Cavalcante.

O pretendente: EDVAR SALUSTIANO MARQUES DE SOUSA, natural de Granja, CE, 
nasc.: 19/03/1973, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Batista Marques e de Luzia Ferreira de Sousa. A preten-
dente: FABIANA GOMES DOS SANTOS, natural de Bom Jesus da Lapa, BA, nasc.: 
08/06/1983, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Meire Luce Gomes dos Santos.

O pretendente: VITOR GARCIA VICHINSKI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/10/1991, profi ssão: servidor público federal, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Carlos Alberto Garcia Vichinski e de Lidia da Silva Garcia 
Vichinski. A pretendente: YANNI FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna, BA, 
nasc.: 18/04/1990, profi ssão: servidora pública federal, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada em Boa Vista - RR. fi lha de: José Ferreira dos Santos e de Eremitas Ferreira 
dos Santos.

O pretendente: ODILON OLAVO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/07/1983, rofi ssão técnico de enfermagem, estado civil divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de Olavo Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes Ferreira da 
Silva. A pretendente: JULIÉTE MARIANO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/04/1986, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Joaquim 
Mariano de Souza e de Ana Polvora de Souza.

O pretendente: VANDER JOSÉ DA SILVA, natural de Conselheiro Lafaiete, MG, nasc.: 
31/10/1976, profi ssão gerente de loja, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de Cecilia Catarina da Silva. A pretendente: VILMA DOS SANTOS TEMO-
TEO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/07/1987, profi ssão operadora de caixa, estado 
civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Valdeci Alves Temoteo e de 
Izabel Luiz dos Santos.

O pretendente: EDEMIR TEOFILO DOS SANTOS JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/08/1987, profi ssão mecânico, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Edemir Teofi lo dos Santos e de Gicelia Caetano dos Santos. 
A pretendente: TALITA ARAUJO VALE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/12/1987, profi ssão vendedora de comércio varejista, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de Sivaldo José da Silva e de Sara Araujo do Vale 
da Silva.

O pretendente: EVANDRO ALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/05/1980, profi ssão operador de máquinas, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de Crizantino Alves dos Santos e de Judith Nascimento dos 
Santos. A pretendente: CINTIA GOMES RODRIGUES, natural de Taboão da Serra, 
SP, nasc.: 02/05/1984, profi ssão prendas domésticas, estado civil divorciada, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de Flavio Rodrigues e de Creuza Gomes de 
Almeida.

O pretendente: EDNALDO DALLACQUA RAMOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/08/1977, profi ssão autônomo, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de Milton Pereira Ramos e de Maria Rosa Dallacqua Ramos. A pretenden-
te: CLEONICE TIMOTEO DE AMORIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/03/1968, 
profi ssão autônoma, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
Pedro Timoteo de Amorim e de Ervina Lemes de Martins.

O pretendente: ERYCK FERNANDES DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/04/1995, profi ssão promotor de vendas, estado civil solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de Suzana Fernandes do Nascimento. A pretendente: JO-
SIANE RODRIGUES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/02/1993, profi ssão 
prendas domésticas, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
José Ivo da Silva e de Joazina Rodrigues Caldeira.

O pretendente: RENATO ALELUIA OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/04/1984, profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de José Eugenio de Oliveira e de Elvira Aleluia Oliveira. A pretendente: 
ÉRIKA LUDOVICO TELES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/02/1986, profi ssão au-
xiliar de produção, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Elio 
Lemos Teles e de Doralice Ludovico Teles.

O pretendente: DIEGO DOMINGOS DA SILVA, natural de Osasco, SP, nasc.: 
05/07/1989, profi ssão vigilante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de Ronaldo Francisco da Silva e de Abigail Laureano Domingos da Silva. 
A pretendente: DENISE DOS SANTOS MOURA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/07/1995, profi ssão vendedora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de Luiz Rodrigues de Moura e de Jaira dos Santos Souza.

O pretendente: GERARDO XAVIER CHICHANDE ROSALES, natural de Guayaquil, 
nasc.: 12/02/1977, profi ssão advogado, estado civil solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de Orlando Alcides Chichande Bautista e de Luisa Eusebia Rosales. A 
pretendente: CELIA CAMELO DE ANDRADE, natural de São Vicente Ferrer, PE, nasc.: 
25/10/1973, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de Severino Camelo de Andrade e de Josefa Luzia da Conceição.

O pretendente: THIAGO SILVA DINIZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/11/1985, 
profi ssão caldeireiro chapas de ferro e aço, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Antonio Diniz Filho e de Pastora Bizerra Silva Diniz. A pretendente: 
VANESSA GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/04/1988, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de Waldir Gomes da Silva e de Janete Lopes da Silva.

O pretendente: ÉRIK SOUZA PASSOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 12/06/1996, 
profi ssão atendente, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de 
Mizael Rodrigues Passos e de Edna Souza Passos. A pretendente: GRACE KELLY DE 
OLIVEIRA, natural de Salto, SP, nasc.: 07/10/1996, profi ssão atendente, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Alexandre Rafael de Oliveira e de 
Claudia Paulino Nonato de Oliveira.

O pretendente: LUIS ROBERTO PEROSSI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/01/1978, 
profi ssão redator, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de 
José Anibal Perossi e de Ebias Rossato Perossi. A pretendente: VANESSA TELES DOS 
SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/07/1983, profi ssão secretária executiva, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Gercilio Batista dos 
Santos e de Maria das Graças Oliveira Teles Santos.

O pretendente: GILSON TAVARES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/10/1984, profi ssão mecânico industrial, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Lindolfo Tavares da Silva e de Joana Conceição de Souza Silva. 
A pretendente: ADRIANA APARECIDA TAVARES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/07/1982, profi ssão operadora de cobrança, estado civil solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de Luiz Tavares e de Maria Aparecida Tavares.

A pretendente: MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/04/1988, profi ssão auxiliar de sushiman, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de Katia Aparecida de Almeida. A pretendente: CRISTIANE DINIZ GHIRALDINI, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/06/1997, profi ssão operadora de loja, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Adilson Ghiraldini e de Selma Diniz Serra.

O pretendente: TARIK BACANELI DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
08/04/1990, profi ssão professor, estado civil solteiro, residente e domiciliado em Suza-
no, SP, fi lho de Renato Geronimo da Silva e de Nadia Bacaneli da Silva. A pretenden-
te: VANDRESSA REZENDE DE LIMA MASSAFERA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
25/10/1989, profi ssão professora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de Carlos Guilherme Massafera e de Luzineide Rezende de Lima Massafera.

O pretendente: JOSUE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/06/1991, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de Rosan-
gela Aparecida da Silva. A pretendente: ADRÍZIA GOMES DA SILVA, natural de Pesquei-
ra, PE, nasc.: 04/06/1991, profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de José Gomes da Silva e de Maria José Rosa da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/05/1980, profi ssão operador de máquinas, estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de Antonio Bonifacio da Silva e de Luzinete Maria da Silva. 
A pretendente: PAULA KAROLINA DOS SANTOS SOUZA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 04/09/1993, profi ssão atendente, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de Cicero Maximo de Souza e de Maria Valdelania dos Santos Souza.

O pretendente: WILSON LUIS GIACOIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/12/1972, 
profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de Vito Giacoia e de Virginia de Souza Giacoia. A pretendente: SANDRA BUENOS 
DE MACEDO SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/02/1976, profi ssão dervi-
dora pública federal, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
João Macedo Santos e de Teresa Eva Buenos de Macedo.

O pretendente: RENATO OLIVEIRA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/10/1985, profi ssão assistente fi nanceiro pleno, estado civil solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de Roberto Santana de Lima e de Maria Aurea de Oliveira 
Lima. A pretendente: NATALIA MARQUES WAGNA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
23/09/1984, profi ssão supervisora de logistica, estado civil solteira, residente e domici-
liada neste distrito. fi lha de Marcos Malacco Wagna e de Angela Maria Marques.

O pretendente: JOSÉ SECUNDO DO NASCIMENTO, natural de Porteiras, CE, nasc.: 
13/09/1973, profi ssão lider de operações, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Antonio Secundo do Nascimento e de Geralda Maria da Con-
ceição. A pretendente: FRANCILENE ALVES DIAS, natural de Imaculada, PB, nasc.: 
25/10/1977, profi ssão orientadora socio educativo, estado civil solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de Elias Dias dos Santos e de Francisca Alves de Lima.

O pretendente: LUIZ CLÁUDIO MORAIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/07/1975, 
profi ssão porteiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de 
Gileildo Morais de Oliveira e de Madalena Antunes de Oliveira. A pretendente: ELIENE 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Piritiba, BA, nasc.: 12/03/1971, profi ssão do lar, 
estado civil divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Braulino Gonçalves 
de Oliveira e de Eloiza Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: VALTER ENDERSON CANOTILHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/11/1957, profi ssão ferramenteiro, estado civil divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de Valter Canotilho e de Teresinha Piacitelli Canotilho. A pretendente: 
ELIANE BORGES SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/06/1972, profi ssão 
assistente de escrita fi scal, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de Antonio Borges Almeida Santos e de Durvalina Zulmira Santos.

O pretendente: WELLINGTON BARBOSA BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/01/1990, profi ssão controlador de acesso, estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de Manoel Batista e de Suely Maria Aparecida Barbosa. A 
pretendente: THAYANE SANTOS SILVA, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 
30/05/1995, profi ssão manicure, estado civil solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de Ricardo Marques da Silva e de Cristiane dos Santos Nascimento.

O pretendente: MARCIANO ALVES DA SILVA, natural de Iguatu, CE, nasc.: 30/11/1984, 
profi ssão ajudante de pedreiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de José Tome da Silva e de Francisca Alves Teixeira da Silva. A pretendente: 
JAILMA HENRIQUE DOS SANTOS, natural de Sousa, PB, nasc.: 22/10/1980, profi ssão 
prendas domésticas, estado civil solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de 
João Henrique dos Santos e de Maria Francisca de Jesus.

O pretendente: THIAGO BARBOSA MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/04/1984, profi ssão porteiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi -
lho de Amaurino Marques de Oliveira e de Vania Barbosa. A pretendente: KELLY FÉLIX PE-
REIRA, natural de Araripe, CE, nasc.: 05/09/1993, profi ssão vendedora, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Luiz Félix Pereira e de Ana Gitirana da Silva.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE MENDES DO NASCIMENTO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 05/09/1990, profi ssão técnico de refrigeração instalação, estado civil 
divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de Joatan Luiz do Nascimento 
e de Marcia Elaine Mendes da Silva Nascimento. A pretendente: CAMILA MIRANDA 
SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 24/02/1989, profi ssão recepcionista atendente, 
estado civil divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de Luiz Arcolino da 
Silva e de Maria Celia Miranda Santos Silva.

O pretendente: ATANIEL FERREIRA LISBOA, natural de Vitória da Conquista, BA, 
nasc.: 14/12/1949, profi ssão pedreiro, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de Gustavo Ferreira Lisboa e de Tertulina Maria de Jesus. A preten-
dente: VALDENILZA SANTOS NASCICMENTO, natural de Una, BA, nasc.: 15/10/1985, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, estado civil divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de Pedro José Nascimento e de Marli Santos Nascimento.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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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:

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

Mas poucos sabem que 
todos estão sujeitos a um 
rígido código de vesti-

menta. A principal regra diz que 
a soberana deve ser identifi cada 
de longe, independentemente 
de onde estiver. Isso impõe o 
uso de roupas de cores claras ou 
fortes, mas com peças em tons 
chamativos.

Já o príncipe William e sua 
esposa Kate costumam seguir as 
regras, mas às vezes quebram o 
protocolo ao usarem roupas je-
ans. O código também se aplica 
às crianças, George e Charlotte, 
que segundo a tradição, podem 
usar roupa informal desde que 
seja apenas camisa e shorts. Eles 

jamais poderão vestir uma cami-
seta com a imagem de um super 
herói. De acordo com a “BBC”, 
citando a especialista de moda 
Diana Mather, no vestuário das 
mulheres, o código impõe um 
vestido elegante ou calças sociais 
com casaco. 

Além disso, elas precisam 
usar chapéus e luvas brancas 
em reuniões formais. O uso das 
luvas serve para protegê-las de 
ter contato com bactérias ao 
apertar as mãos de muitas pes-
soas. O especialista em etiqueta, 
Grant Harrold, diz ainda que “a 
regra determina que os chapéus 
não podem ser usados dentro de 
casa depois das 18h, porque esse 

é o momento em que são usadas 
roupas de noite com tiaras e jóias 
da família”.

As tiaras se usam tradicio-
nalmente em eventos formais, 
especialmente com um vestido 
de gala, e são reservadas para 
as mulheres casadas com os 
membros da Família Real. Já para 
os homens, a roupa liberada é o 
blazer acompanhado por uma 
camisa, calça e gravata. O “estilo 
militar”, usado por William e Har-
ry, é uma forma de representar o 
Exército, já que ambos serviram 
as forças britânicas. As vesti-
mentas militares são reservadas 
para ocasiões ofi ciais, como um 
casamento (ANSA). As camisolas de Natal da família real britânica.

Conheça o código de vestimenta da família real britânica
Diversos súditos são fascinados pelo guarda-roupa da Família Real. Os casacos 
com cores brilhantes da rainha Elizabeth II e até mesmo as coroas da duquesa de 
Cambrigde, Kate Middleton, fazem sucesso no mundo inteiro
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DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: HENRIQUE STECANELLA CID, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 06/11/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Cid e de Isabel do Carmo Ste-
canella Cid. A pretendente: NATALIE PRIMON MOLINA, estado civil solteira, profi ssão 
servidora publica, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 25/04/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Lourenço Molina e de 
Lourdes Primon Molina.

O pretendente: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor, nascido em Ribeirão Preto (3º Subdistrito) - SP, no dia 04/10/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Nestório da Silva e 
de Aparecida de Souza Silva. A pretendente: DANIELA MAYUMI NAKAMATSU, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 30/06/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Yukihiro Nakamatsu e 
de Hitomi Yonamine Nakamatsu.

O pretendente: GIORDANE DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 03/04/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Natanael Vieira e de Marta de Souza Vieira. A pretendente: 
GIOVANNA OLIVEIRA ZAGUINI, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 07/04/1997, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Hugo Zaguini Filho e de Sandra Regiane de Oliveira Zaguini.

O pretendente: GEORGE RISSIO LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão micro 
empresário, nascido nesta Capital, 28º Subdistrito - SP, no dia 28/11/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Moreira Gonçalves 
Lourenço e de Liliana Rissio Gonçalves Lourenço. A pretendente: REBECA ZACARIAS 
PENTEADO, estado civil solteira, profi ssão veterinária, nascida em Nova Floresta - PB 
(Registrada Jaçana/RN), no dia 25/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauricio de Moraes Penteado e de Valdecira Zacarias Penteado.

O pretendente: ALBERT DA COSTA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Varginha - MG, no dia 12/04/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Xavier e de Anita da Costa Xavier. A pretenden-
te: KARINA PEREIRA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta 
Capital, Indianópolis  - SP, no dia 01/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdir de Oliveira Amorim e de Arminda José Pereira Amorim.

A pretendente: TACIANA GONÇALVES BECHARA, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida em Uberaba - MG, no dia 05/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Bechara e de Jussara Gonçalves Ferreira Bechara. A 
pretendente: DAIANA MIRANDA CENTENA, estado civil solteira, profi ssão decoradora, 
nascida em Alegrete - RS, no dia 22/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Daniel Alves Centena e de Angela Regina de Souza Miranda.


