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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: EDSON SIMIÃO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante 
de pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elinaldo Simião da Silva e de Maria Jose Lucas Paz 
da Silva; A pretendente: PÁMOLA VITÓRIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, monitora escolar, nascida em Ribeirão - PE, aos 14/05/1999, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Severino de Oliveira e de Maria José 
Teixeira de Oliveira.

O pretendente: DIEGO REIS RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de 
telemarketing, nascido em Euclides da Cunha - BA, aos 19/08/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Dias Ribeiro e de Maria Dilma Reis Ribeiro; 
A pretendente: ELISÂNGELA HELENA REGO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 20/08/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Rego e de Maria Rita Pereira.

O pretendente: VICTOR HUGO RIBEIRO DE MESQUITA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/02/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Tenorio de Mesquita e de Regina Maria 
Ribeiro de Mesquita; A pretendente: DANIELA SILVA MALHEIROS, nacionalidade 
brasileira, solteira, instrumentadora cirúrgica, nascida em São Paulo - SP, aos 22/10/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ernando de Araujo 
Malheiros e de Maria Lourenço da Silva Malheiros.

O pretendente: ALEX PAULO YOSHIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/10/1979, residente e domiciliado em Balbinos - SP, 
fi lho de Kasuo Silvio Yoshida e de Eloiza Paula Yoshida; A pretendente: KELLY CRIS-
TINA SOUZA FURTADO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo - SP, aos 20/06/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria José Souza da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO NERES DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, viúvo, apo-
sentado, nascido em Vila de Itaquaraí - BA, aos 23/06/1945, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abilio Neres da Cruz e de Maria Rosa de Jesus; A preten-
dente: VANDELZA SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, 
nascida em Jacarecy, Município Camacan - BA, aos 20/06/1959, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Batista da Silva e de Idalia José dos Santos.

O pretendente: REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 15/11/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Oliveira Teixeira e de Maria Celi Gama 
Teixeira; A pretendente: MAYRA ROBERTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 02/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto da Silva e de Concebida Roberta.

O pretendente: CAIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gesseiro, nascido em Iguaí - BA, aos 01/06/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Gomes do Nascimento Neto e de Silbene Oliveira do Nascimento; 
A pretendente: LARISSA LORENA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em Rio Pardo de Minas - MG, aos 20/03/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Venilton Lorena e de Maria dos Santos Lorena.

O pretendente: JOSÉ SEVERINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, taxista, 
nascido em Bezerros - PE, aos 15/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Severino João da Silva e de Ana Maria Coutinho; A pretendente: 
GABRIELA DE SOUSA FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 02/08/1998, residente e domiciliada  neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Martins Fernandes e de Maria Zilda Sousa Santos.

O pretendente: KLEBER GERALDO DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 19/02/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Soares da Costa e de Floranice  Maria de Jesus; 
A pretendente: BRUNA CARLA PEREIRA DANTAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 15/02/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Vicente Dantas e de Francinete Pereira.

O pretendente: SALVIANO SOUZA NETO FILHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salviano Souza Neto e de Maria Ferreira de Souza; A 
pretendente: ADAIZA SOUZA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nas-
cida em Malhada de Pedras - BA, aos 15/05/1985, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Clemente Ferreira de Souza e de Helena de Souza Ferreira.

O pretendente: DANIEL ALVES DE MOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves de Moura e de Francisca Pereira da Silva Moura; 
A pretendente: MARINA LAIS SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 06/12/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Siqueira e de Valéria Aparecida da Silva.

O pretendente: WAGNER NOGUEIRA ALBUQUERQUE SILVA, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, economista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1992, residente e 
domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, fi lho de Rubens Albuquerque Silva e de Maria 
de Fatima Nogueira; A pretendente: CRISTIANE SILVA MIRANDA, nacionalidade brasi-
leira, solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 28/12/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Irame Miranda dos Santos 
e de Katia Cristina da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
fi scal de onibos, nascido em Ibirataia - BA, aos 07/10/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nestor Pereira de Souza e de Madalena Barreto de Souza; 
A pretendente: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 25/11/1967, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Domingos Rodrigues de Souza e de Josefa Olindrina de Souza.

O pretendente: EDISON DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de loja, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, aos 03/12/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezequiel Felix de Oliveira e de Edilza Maria da Silva; 
A pretendente: SIMONE MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de telemarketing, nascida em Porto Calvo - AL, aos 23/11/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Gama da Silva e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: RENATO ALEXANDRE MENDONÇA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Tadeu Mendonça e de Lea Gagliardi Mendonça; 
A pretendente: ELAINE GONÇALVES DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de midias digitais, nascida em São Paulo - SP, aos 08/02/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Gonçalves do Nascimento 
e de Maria Auxiliadora da Silva Nascimento.

O pretendente: LUCIANO FERREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 10/07/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ortelio Fernandes de Souza e de Ivani Ferreira 
dos Santos; A pretendente: DIANA DOS ANJOS PINTO, nacionalidade brasileira, sol-
teira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 07/04/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Machado Pinto e de Maria 
Helena dos Anjos Silva.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE COSTA PRAÇA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de gráfi ca, nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nerci Cezario Praça e de Karin de 
Fátima Costa; A pretendente: JULIANA DOMICIANO SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 18/06/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco da Silva e de 
Zenir de Fátima Domiciano Silva.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge de Almeida Souza e de Aparecida Gomes de Oliveira Souza; 
A pretendente: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 01/04/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gilberto da Silva e de Maria Tereza Ribeiro da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE ALMEIDA BATISTA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José Batista e de Helena Maria Silva de 
Almeida; A pretendente: ANDREIA APARECIDA POLISSISSO, nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, nascida em Monte Belo - MG, aos 02/03/1977, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Polississo e de Ana Luiza Diogo.

O pretendente: MAURO ALMIR CHRISTOFOLETTI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nadir Christofoletti e de Maria José Christofoletti; A preten-
dente: LUCIANA GONÇALVES SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, 
nascida em São Paulo - SP, aos 17/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Lucio Antonio Soares e de Eliana Gonçalves Pinto Soares.

O pretendente: VALMIR ROSARIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1969, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Rosario e de Anizia Rosario; A pretendente: MARCIA 
APARECIDA VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascida 
em Distrito Penha de França, Município Itamarandiba - MG, aos 14/04/1969, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Costa Vieira e de Risoleta 
Pereira de Jesus Vieira.

O pretendente: SILAS RYTHIER OLIVEIRA VIANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chapeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fonseca Viana e de Rosangela de Oliveira Viana; 
A pretendente: CIBELE FERNANDA BARBOSA MOREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/07/2001, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eder Fernando Moreira e de Taize Mariana da Silva Barbosa.

O pretendente: FELIPE NICACIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 22/05/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Damião da Luz e de Cleuza Nicacio; A pretendente: ANDRÉA APARECIDA DE 
ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, demonstradora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 16/12/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Donizetti de Almeida e de Maria Aparecida Cardoso de Almeida.

O pretendente: CLEBERTON UMBELINO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigi-
lante, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gonçalo Rodrigues da Silva e de Josefa Maria Umbelino da Silva; 
A pretendente: ROSALIA GONÇALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Guarujá - SP, aos 05/07/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves de Souza e de Maria Francisca Ribeiro.

O pretendente: GILSON ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, gari, 
nascido em Machados - PE, aos 02/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Otacilio Alves da Silva e de Erotildes Francisca de Paula; A preten-
dente: MARIA IVANILDA COUTINHO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Timbaúba - PE, aos 27/12/1973, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio do Nascimento e de 
Ivonete Coutinho do Nascimento.

O pretendente: WENDEL GONÇALVES GOMES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 09/08/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilma Gonçalves Gomes; A preten-
dente: MARGARETE RODRIGUES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
podóloga, nascida em Distrito Malú, Município Terra Boa - PR, aos 24/04/1967, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Rodrigues de Carvalho e 
de Rita Maria do Amaral Carvalho.

O pretendente: GISLAN DE MACENA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ope-
rador de caixa, nascido em Buenos Aires - PE, aos 03/11/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Luiz da Silva e de Neli Josefa de Macena 
Silva; A pretendente: MILENE RIBEIRO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Ourém - PA, aos 23/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista de Jesus Sousa e de Raimunda Ribeiro de Sousa.

O pretendente: JUARY FRANCISCO BARROSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chapeiro, nascido em Amontada - CE, aos 15/10/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Barroso Sobrinho e de Maria Manoel Barroso; 
A pretendente: MARIA ROGÉRIA IRINEU BARROSO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Itapipoca - CE, aos 24/01/1977, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Sales Barroso e de Maria Hosana Irineu Barroso.

O pretendente: VICTOR HUGO ANDRADE DE OLIVEIRA REIS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo de Oliveira Reis e de Ivani Andrade 
dos Santos; A pretendente: STEFANY OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 02/11/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Joaquim da Silva e de Roseli Oliveira de Moraes.

O pretendente: IZAQUEU TRINDADE MOREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
sushiman, nascido em Caculé - BA, aos 08/04/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Derivaldo Alves Moreira e de Berenice Maria Trindade; A preten-
dente: JÉSSICA SANTOS HENRIQUE, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 31/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Roberto da Silva Henrique e de Maria Judivan Santos Henrique.

O pretendente: DENILSO ROCHA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, técnico 
de contabilidade, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Oliveira Silva e de Maria Rocha Silva; 
A pretendente: TAYNARA MICHELLE DE MATOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
consultora de belezas, nascida em São Paulo - SP, aos 23/09/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carla Cristina Matos.

O pretendente: JONAS CARLOS CUNHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Odair Carlos Oliveira Cunha e de Deisi de Mendonça Alves; A pre-
tendente: MARIA LIDIANE ARAUJO, nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheira, 
nascida em Cruz - CE, aos 19/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Geraldo Teixeira de Araujo e de Maria Irene de Araujo.

O pretendente: JEFFERSON ESTEVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Esteves da Silva Filho e de Josefa Claudenice da 
Silva; A pretendente: ROSICLEIDE DOS SANTOS SANTANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Ituberá - BA, aos 18/05/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson de Souza Santana e de Olívia Rosa Jesus 
dos Santos.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROBSON DOS SANTOS SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Catolé Rocha, PB, no dia (13/07/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino de Sousa Santiago Neto e de Rita Gomes 
dos Santos Santiago. A pretendente: ILZA COSTA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Carapicuíba, SP, no dia (01/04/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Silva dos Santos 
e de Maria Geralda da Costa Santos.

O pretendente: ROBERTO PACHECO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de padeiro, nascido em Itororó, BA, no dia (19/12/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Macedo de Souza e de Maria do Carmo Barboza 
Pacheco. A pretendente: LUCIANE FRANCISCA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia (16/01/1988), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelita Francisca da Silva.

O pretendente: WILLIANS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão arquivista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (07/05/1981), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elias da Silva e de Maria Ferreira da Silva. A pretendente: IARA DOS 
SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/12/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orlando Barbosa e de Maria Irací dos Santos Barbosa.

O pretendente: MAGNO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgio, 
nascido em Maceió, AL, no dia (02/05/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Aguinélio Gomes dos Santos e de Maria Auxiliadora da Silva. 
A pretendente: ÁGATHA REIS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (27/06/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Lima Pires de Souza e de Gracinha Maria dos Reis.

O pretendente: EDIEL CHAVES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Una, BA, no dia (17/10/1979), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rosalva Chaves Correia. A pretendente: MARIA LUCIA SANTOS SILVA, estado 
civil viúva, profi ssão despachante, nascida em Candido Sales, BA, no dia (21/01/1971), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Filadelfo Alves Santos e 
de Laurita Timoteo Santos.

O pretendente: LUCAS GOMES SUBRIM, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
vendas, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/05/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorivaldo Guerra Subrim e de Rozimeire Gomes Subrim. 
A pretendente: LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida em Osasco, SP, no dia (06/02/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adernoel dos Santos Oliveira e de Jucelaine Gomes 
da Silva.

O pretendente: GERALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Aricanduva, MG, no dia (05/03/1940), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carneiro dos Santos e de Maria Nazaré de 
Oliveira. A pretendente: ALDIVANIA CANDIDA DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Recife, PE, no dia (22/04/1959), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Atalicio Joventino da Cunha e de Ivanilda Candida da Cunha.

O pretendente: FAGNER FERREIRA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (29/08/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Flavio da Silva Batista e de Roseni Ferreira Batista. A pretendente: 
THAÍS CAROLINE SOARES SILVA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em Natal, RN, no dia (23/09/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Francinaldo Bezerra da Silva e de Joana D'Arc Soares Silva.

O pretendente: MÁRCIO DIAS ASSUMPÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Guaianases, SP, no dia (13/08/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Cesar de Assumpção e de Samara Dias 
Assumpção. A pretendente: MARIA GISLAINE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/06/1988), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Arnaldo da Silva e de Francisca 
Francineide Ferreira da Silva.

O pretendente: RENATO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico automotivo, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia (22/08/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ferreira dos Santos e 
de Tereza Maria da Conceição dos Santos. A pretendente: CAROLINA APARECIDA 
GOES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (07/07/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gino Aparecido Goes e de 
Zilma Sumaqueiro Goes.

O pretendente: GILBERTO CANDIDO SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/06/1985), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Candido Silva e de Ana Celia do Rego Barros 
Santos. A pretendente: ANGELICA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Coronel Fabriciano, MG, no dia (22/02/1987), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Fortunato Pereira e de 
Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: ALVARO FRANCISCO SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/12/1957), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oliveira Francisco e de Ivone da Silva Fran-
cisco. A pretendente: ZILDA DA CONCEIÇÃO VIANA DOS SANTOS, estado civil 
viúva, profissão do lar, nascida em Itacatu, PE, no dia (06/05/1948), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Alves Viana e de Maria 
Rosa da Conceição.

O pretendente: CRISTIANO CARVALHO DE ANDRADE, estado civil solteiro, 
profissão estudante, nascido em Santa Luz, BA, no dia (22/11/1991), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Martiniano Dantas de Andrade e 
de Lucia Carvalho de Andrade. A pretendente: EDNANCI SILVA LIMA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Araci, BA, no dia (17/05/2000), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ribeiro Lima e de 
Lucivam Macedo da Silva.

O pretendente: BRUNO CÉSAR DA SILVA MARANHO, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/02/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Carlos Maranho e de Marilene Marciana da Silva 
Maranho. A pretendente: FERNANDA BAIETTI SODRÉ DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/08/1990), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Sodre dos Santos e de Eliane 
Baietti Sodre dos Santos.

O pretendente: NELSON SEBASTIAO PINTO, estado civil divorciado, profi ssão micro 
empresário, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/07/1955), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Sebastião Pinto e de Vitalina Lopes Pereira 
Pinto. A pretendente: EDNA DA SILVA RAMALHO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (20/11/1960), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Ramalho e de 
Carolina da Silva Ramalho.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 11.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral or-
dinária, no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 01 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Diretor Presidente.

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

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005665-98.2017. 8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jamile Silva Menezes, Rua Cenerino Branco de
Araujo, 121, Vila Campo Grande - CEP 04455-060,-SP, CPF 312.304.888-80, RG 291434836,
Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União
Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
pague a quantia de 27.185,13 (em 01/02/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2017.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013539-34.2017.8. 26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcia Regina Gomes Leal, Brasileiro, RG 2236181,
Rua Saioa, 239, aptº 185-B, Vila Firmiano Pinto, CEP 04124-120, São Paulo - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumpri mento de Sentença, movida por União Social Camiliana.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia
de R$7.469,19, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2018.                                            (06 e 07)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057170-19.2014.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mayara Ferreira Dos Santos, RG: 27.585.185-0
e CPF: 343.136.348-27 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.107,55 (em 01/12/2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Ibiapaba Tecnologia Indústria e Comércio de Extrusoras Ltda-Me - Torna público que
requereu à SEMA a Licença de Operação para fabricação de máquinas e equipamentos
para a indústria do plástico, peças e acessórios, à Rua Lago de Pedra, 1023, Parque
São Miguel, Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 13599/2018.

A campanha é promovida pela Sociedade 
Internacional de Nefrologia (ISN) há 
13 anos, já a Sociedade Brasileira de 

Nefrologia é quem promove a conscientização 
para doenças renais por aqui.

No Brasil, os números de mortalidade do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam 
que 11.115 mulheres morreram entre 2006 e 
2015 por conta de tumores renais, considerando 
o tumor de rim, da pelve renal e da glândula 
suprarrenal. Esses números têm se agravado a 
cada ano, pois em 2007 foram registradas 908 
mortes e em 2015, um total de 1.416.

A conscientização do dia 8 serve para, 
além de orientar a população para que se 
prontifi que a mudar hábitos alimentares e 
físicos, alertar forças públicas a manejarem a 
saúde em prol de diagnósticos e tratamentos 
rápidos e precisos. Para que isso se torne 
efetivo, diferentes especialidades médicas 
precisam estar alinhadas.

Segundo o médico patologista presidente 
da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), 
Dr. Clóvis Klock, todo o sistema de saúde 
pública segue descoordenado. “Não é difícil 
encontrar na fi la do SUS pessoas que dão 
voltas para parar no mesmo lugar, não há 
orientações e o processo nem sempre funcio-

na como uma engrenagem, algo que deveria 
funcionar”, opina o presidente.

De fato é possível reunir alguns números 
que demonstram essa falta de sincronização. 
No mesmo período de 10 anos, entre 2006 
e 2015, mais de 414 mil pessoas morreram 
de causas mal defi nidas, porém evitáveis, 
segundo o SUS. Para o médico patologista, 
esse é um refl exo da falta de infraestrutura 
dos órgãos públicos para o diagnóstico, mos-
trando quanta falta faz o não investimento 
em anatomopatologia, especialidade que 

também relata as condições pós-mortem.
“O Sistema não consegue lidar por conta 

própria com as análises anatomopatológicas, 
o que adiantaria o processo de tratamento, e 
não dialoga com laboratórios particulares, o 
reajuste da Tabela que determina o quanto 
o SUS paga para um médico patologista por 
procedimento segue desatualizada, isso gera 
diversos outros problemas”.

Os problemas em questão estão além da fi la 
para descobrir o que cada paciente tem, uma 
bola de neve surge nas fi las por tratamentos. 
Em dezembro de 2017, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) apontou que em 16 estados 
estudados mais de 900 mil pacientes estão 
em fi las de cirurgias eletivas, espera que pode 
demorar mais de 10 anos em alguns casos. 
Só em Minas Gerais há mais de 220 pessoas 
esperando por cirurgias no rim.

“Além de difi cultar o caminho da cura para 
alguns, o impasse e a demora fomentada 
pelo SUS lima a qualidade de vida desses 
pacientes. A regularização de diagnósticos 
pelas entidades públicas pode culminar em 
formas de encontrar outros métodos não 
invasivos de combate às doenças, desafogan-
do a grande fi la que dura até uma década”, 
fi naliza Klock (SBP).

Dia Mundial do Rim: a distância entre 
diagnóstico e tratamento no Brasil

Neste ano, o Dia Mundial do Rim será celebrado em 8 de março. Por ser na mesma data que o Dia 
Internacional da Mulher, o tema de 2018 é “Saúde da Mulher – Cuide dos seus rins”
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