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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 

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: LUCIVANI MARIA DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em Luminárias - MG, no dia 08/03/1968, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Araujo e de Irani Barboza de 
Araujo. A pretendente: ALCIONE REIS BENECIOTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida em Penápolis - SP, no dia 10/11/1957, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando Benecioto e de Iracy dos Reis Benecioto.

O pretendente: JOSÉ IRANIO DOS SANTOS DA PAZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão meio-ofi cial, nascido em Olho d’Água das Flores - AL, no dia 
02/01/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Eraldo da Paz e 
de Mirian Ferreira dos Santos. A pretendente: DANIELE DAMASCENO RODRIGUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 08/04/2000, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de José Elias Rodrigues Junior e de Keliene Damasceno Rodrigues.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE JESUS AIRES, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/06/1953, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Acacio Maria Aires e de Flavia de 
Jesus Aires. A pretendente: VERONIQUE VERDOT DE OLIM, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão corretora de imóveis, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 03/08/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Louis Arsene Verdort 
e de Martha Verdot.

O pretendente: BEN-HUR BELMONTE NETO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão advogado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 15/08/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ben-Hur Belmonte Junior e de Abmara 
Wellberly Belmonte. A pretendente: ANA MARA FRANÇA MACHADO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
18/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Roberto Conti 
Machado e de Maria Cristina França Machado.

O pretendente: LUIZ FELIPE FALCONE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão advogado, nascido em Osasco - SP, no dia 19/06/1980, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Samuel de Souza e de Lurdes Aparecida 
Falcone de Souza. A pretendente: CARLA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira de alimentos, nascida em Palestina - SP, no dia 
05/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abilio Gomes da Silva 
e de Ilízia Cândida da Silva.

O pretendente: ADRIANO CARDOZO CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Parnaíba - PI, no dia 17/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jucelino dos Santos Carvalho e de Maria da 
Conceição Silva Cardozo. A pretendente: AMANDA VIEIRA FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adinael Gomes Ferreira 
e de Quiteria Sabino Vieira Ferreira.

O pretendente: LEANDRO DE ANDRADE GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Limoeiro - PE, no dia 25/03/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mariano Henriques Gomes e de Teresa Ferreira 
de Andrade Gomes. A pretendente: MARIA LAUDENI DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar acadêmico, nascida em Quipapá - PE, no 
dia 18/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Euclides da 
Silva e de Iaracema Maria da Silva.

O pretendente: JULIO CEZAR DOS SANTOS PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão executivo de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Pinto e de Maria das 
Graças dos Santos Pinto. A pretendente: DANIELE PIMENTA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 28/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Venio Aires 
Silva e de Eliete da Costa Pimenta.

O pretendente: RAFAEL RODRIGO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em Lençois Paulista - SP, no dia 
04/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero Henrique de Oliveira 
Filho e de Vera Lucia dos Santos Oliveira. A pretendente: SONIA MATCHA MANCHADO, 
nacionalidade epanhola, estado civil solteira, profi ssão videomaker, nascida em Logroño, 
La Rioja - Espanha, no dia 21/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Joel Emmanuel Matcha Abombo e de Maria de La O Manchado Vicente.

O pretendente: LUCIANO CARNAVALLI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auditor fi scal, nascido em Veranópolis - RS, no dia 20/12/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fiorindo Carnavalli e de Inelves Maria Pilotto 
Carnavalli. O pretendente: FLÁVIO PERETE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Perete e de Marina 
de Oliveira Perete.

O pretendente: RICHARD MARCEL BRUNO MOREIRA GIRARD, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão bioquímico, nascido em Paris - França, no dia 
07/11/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Bruno Marcel Henri 
Girard e de Maria Suzana Moreira Girard. A pretendente: ROSANA BETRAIZ DUQUE 
ARAUJO, nacionalidade venezuelana, estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida 
em Mérida - Venezuela, no dia 21/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Gonzalo Ernesto Duque Marquez e de Ana Yanina Araujo de Duque.

O pretendente: FERNANDO JAFFE DE LIMA FORTE, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/04/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonardo de Lima Forte e de Stela Jaff e de 
Lima Forte. A pretendente: LUCIANA DE CAMARGO FERRAZ FIGARO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
12/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nélio Jorge Figaro e de 
Doris de Camargo Ferraz Figaro.

O pretendente: JULIEN ALAIN CAILLE, nacionalidade francesa, estado civil solteiro, 
profi ssão confeiteiro, nascido em Poissy, França, no dia 28/05/1985, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Patrick Michel Caille e de Yolande Lucienne Langlois. O 
pretendente: GILSANDRO VIEIRA SALES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão supervisor editorial, nascido em Catanduva - SP, no dia 12/07/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Jacinto Vieira e de Olivia Delfi no Sales.

O pretendente: DANIEL FRAZATTO FROSSARD, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão designer, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Julio Frossard Junior e de Gisela Aida Frazatto 
Frossard. A pretendente: MARINA NEVES BIANCALANA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/07/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Arthur Biancalana Junior e de Maria 
Lucia Neves Biancalana.

O pretendente: FABIO AUGUSTO HONDA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão gerente de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Noriide Honda e de Tomie Yagui Honda. A preten-
dente: RAQUEL ODO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão servidora 
pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/11/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Riyoki Odo e de Ana Laura Etsuko Odo.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA AMARAL, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em Campos dos Goytacazes - RJ, no dia 23/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo da Mota Amaral e de Marcia 
Valeria Rangel Ferreira Amaral. A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA PINTO PACCA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida no Rio de Janeiro 
- RJ, no dia 28/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Alberto 
Soares Pinto Pacca e de Tania Maria Bastos de Oliveira Pinto Pacca.

O pretendente: ESTYVILSON MOREIRA SOARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Acopiara - CE, no dia 03/08/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Plácido Soares e de Maria Erivalda 
Moreira Soares. A pretendente: LUCEJANE DA SILVA DE SÁ, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Nina Rodrigues - MA, no 
dia 26/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vicente Pinto de Sá 
e de Auridéa Chaves da Silva.

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
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O pretendente: DANIEL SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São João do Paraíso - MG (Registrado em Piripa - BA), no dia 27/06/1996, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Deusdete Jesus Santana e de Eloísa 
Ferreira Santana. A pretendente: ELIANDRA SANTOS DAMÁSIO, estado civil solteira, pro-
fi ssão doméstica, nascida em Camamu - BA, no dia 28/08/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ismael Sousa Damásio e de Cosmiana Sacramentos Santos.

O pretendente: EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 24/06/1976, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Artur dos Santos e de Maria Venância 
dos Santos. A pretendente: ELOISA PENHA RUSSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/01/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Egydio Russo e de Maria Conceição Costa Russo.

O pretendente: PEDRO MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/05/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dagvaldo Ricardo Ribeiro e de Eronice Rodrigues Marques. A 
pretendente: ADÉLIA RAMOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão assistente jurídico, 
nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 30/04/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Savio Santana e de Adelia Tobias.

O pretendente: ILSON CARLI, estado civil solteiro, profi ssão marcineiro, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 05/03/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Carli e de Nilza Lunardon Carli. A pretendente: DENISE 
MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão escriturária, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia 15/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cícero Pedro de Oliveira e de Marilde Teixeira de Oliveira.

O pretendente: FELIPE LUIZ DO VALLE, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 15/10/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hilton Barbieri do Valle e de Neuza Rinto do Valle. A 
pretendente: CAMILA MARQUES ALBINO, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em Pompéia - SP, no dia 14/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Albino e de Sueli Marques Silva Albino.

O pretendente: LEONARDO GOMIDE DA ROCHA CALISTO, solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/08/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luis Campos da Rocha Calisto e de 
Heloisa Helena Franqueira Gomide da Rocha Calisto. A pretendente: CAROLINA 
FERRARO FRIGERIO, solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 29/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronei 
Filgueiras Frigerio e de Renata Maria Oliveira Ferraro Frigerio.

O pretendente: ROMEU PASQUANTONIO, divorciado, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/10/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Orlando Pasquantonio e de Wanda Pasquantonio. A pretendente: 
VALQUIRIA DE MELO, divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em Mauá - SP, no dia 27/08/1974, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de 
Leonor de Melo e de Maria Antonia Ribeiro de Melo.

O pretendente: ANGELO GAIARSA NETO, viúvo, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em Santo André - SP, no dia 08/06/1939, residente e domiciliado em Santo 
André - SP, fi lho de Otaviano Armando Gaiarsa e de Libia Fernanda Gambibi Gaiarsa. 
A pretendente: WILMA DOMINGUES DE FREITAS, divorciada, profi ssão psicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 31/08/1944, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Narcizo Domingues de Freitas e de Deolinda de Mattos Freitas. 
Obs.: Edital de Proclamas oriundo do 1º Subdistrito de Santo André - SP.

O pretendente: JOEL DE AMORIM JÚNIOR, solteiro, profi ssão músico, nascido 
em Governador Valadares - MG, no dia 02/05/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel de Amorim e de Jussara Siqueira de Amorim. 
A pretendente: JEANE MARQUES DA SILVA, solteira, profi ssão gerente fi nanceiro, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 07/03/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luis Pedro da Silva e de Maria do Socorro Marques da Silva.

O pretendente: RODRIGO GARCIA, solteiro, profi ssão médico veterinário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 02/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joaquim Garcia Carrete e de Elvira Antonia Pape Garcia Carrete. A 
pretendente: JESSICA DE ASSIS MARQUES, solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1990, residente e domiciliada no Jardim 
Itatinga, São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Marques e de Marcia Virginia de Assis 
Marques.

O pretendente: GUILHERME BUECHEM MIRANDA DA SILVA, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 14/02/1974, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, fi lho de Guilherme Miranda da Silva e de Isolda Maria 
Isbeck Buechem. A pretendente: PAULA LEAL DA COSTA, divorciada, profi ssão 
administradora, nascida em São José dos Campos - SP, no dia 29/08/1973, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauro da Costa e de Suely 
Francisca de Paula Leal da Costa.
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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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: ULISSES MAINART DA SILVA, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 28/09/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Reginaldo da Silva e de Maria da Conceição 
Mainart da Silva. A pretendente: JULIANA ARISSETO FERNANDES, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/12/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ribeiro Fernandes e de 
Francisca Arisseto Fernandes.

O pretendente: VICTOR HUGO COSTA FONSECA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/06/1983, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Domingos da Silva Fonseca e de Silvana Veneziani 
Costa Fonseca. A pretendente: MARIANA MENEZES SOARES, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/02/1987, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Silvio José Alves Soares e de Maria Aparecida 
de Menezes Soares.

O pretendente: MARCOS TADEU CAMPOS SILVEIRA, divorciado, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 19/04/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elio Silveira e de Ana Laura Campos Silveira. A 
pretendente: ISABELA DIAS NEVES, solteira, profi ssão professora universitária, 
nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 21/11/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Neves e de Alzira Maria Dias 
Neves.

O pretendente: OSCAR ADALBERTO ROCHA MARTINEZ, nacionalidade uruguaia, 
solteiro, profi ssão empresário, nascido no Uruguai, no dia 08/02/1954, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Adalberto Rocha Sena e 
de Ilsa Maria Aurora Martinez Castellanos. A pretendente: MÔNICA MARIA DAIGE, 
divorciada, profi ssão diretora de patrimônio histórico, nascida em Santos - SP, no dia 
25/01/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jayme 
Daige e de Marina Maria Daige.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GUILHERME SACAMONE FERREIRA, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Botucatu - SP, no dia 02/01/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Penha Ferreira e de Cristiane Sartor 
Sacamone Ferreira. A convivente: ALINE CULLEN BELLATO, solteira, profi ssão 
economista, nascida em Piracicaba - SP, no dia 29/04/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivens Roberto de Mattos Bellato e de Gisele 
Maria Cullen Bellato. 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: ALEXANDRE MUNHOES, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 25/10/1969, residente e domiciliado no Itaim Bibi - SP, fi lho de 
Marli Munhoes. A convivente: ANDRÉA SILVA RASGA UEDA, divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1970, residente e domiciliada no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Delmir Francisco Rasga e de Terezinha Maria Silva 
Rasga. 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.

O pretendente: WILLIAM TADEU MATTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/08/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Teixeira de Souza 
e de Rosemeire Mattos de Souza. A pretendente: TAMIRES GOMES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
19/10/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana 
Marta Gomes da Silva.

O pretendente: ALEX SILVA GOMES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 07/05/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Gomes Ferreira e de Rozangela Maria 
da Silva. A pretendente: CARLA GEANE ALMEIDA XAVIER, estado civil solteira, pro-
fi ssão balconista, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 02/03/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos das Virgens Xavier e de 
Janda Almeida.

O pretendente: ISAQUE RAMON DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão consul-
tor, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 29/11/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson de Almeida e de Marlene Estelita dos 
Santos Almeida. A pretendente: SANDRA DA ROCHA RIBEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 24/04/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Ribeiro da Cruz e de Maria 
Dolores da Rocha Ribeiro.

O pretendente: MAURICIO SANTOS MARTINS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 01/06/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Martins Lopes e de Wall 
Oliveira Santos. A pretendente: CINTYA CASON ROSA, estado civil solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 21/09/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Chagas Rosa e de Elizabeth 
Cason Rosa.

O pretendente: ADILSON PIÜGA ARISIO, estado civil divorciado, profi ssão em-
presário, nascido em Porto Alegre - RS, no dia 13/05/1948, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Arisio e de Clelia Piüga Arisio. A 
pretendente: GERCELY DA SILVA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão empre-
sária, nascida em São Jerônimo - Distrito de Santa Quitéria - RS, no dia 29/04/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio da 
Silva e de Malvina da Silva e Silva.

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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Naturalmente, a chance de 
o casal ter fi lhos das rela-
ções anteriores é grande. 

Assim, cada vez mais homens e 
mulheres assumem novos papéis 
dentro dos relacionamentos 
afetivos: o de madrasta ou o de 
padrasto.

Além de precisar aprender a 
lidar com este novo papel, em 
muitos casos os fi lhos do outro 
casamento acabam indo morar 
junto com o novo casal.

Segundo a psicóloga Marina 
Simas de Lima, terapeuta de 
casal, família e cofundadora 
do Instituto do Casal, o reca-
samento representa uma nova 
etapa na vida familiar e provoca mudanças 
importantes no cotidiano e nas relações 
familiares.  

“Essas transformações surgem dos novos 
papéis, regras e combinados que essa nova 
família terá. Porém, quando envolve fi lhos 
de relações anteriores, homens e mulheres 
são obrigados a exercer funções parentais 
com os enteados, antes ou ao mesmo tempo 
em que estão construindo sua identidade 
conjugal. Esse processo pode ser bem de-
safi ador”, comenta Marina.

Para a psicóloga Denise Miranda de 
Figueiredo, terapeuta de casal, família e 
cofundadora do Instituto do Casal, alguns 
casais podem ter difi culdade para separar a 
relação com o (a) ex parceiro (a) da função 
parental. Além disso, nem todos estão pre-
parados para compartilhar a parentalidade, 
ou seja, cuidar ou educar crianças que não 
são seus fi lhos, nos papéis de madrasta ou 
de padrasto. Quando a pessoa não tem fi lhos, 
isso pode ser ainda mais difícil”.  

Marina e Denise ressaltam que no início, o 
mais importante é que sejam feitos combina-
dos e defi nidos limites. “Pais e mães devem 

Meu enteado vem 
morar comigo, e agora?
Segundo os últimos dados do IBGE sobre o Registro Civil, das mais de 1 milhão de uniões registradas, 23,6% foram 
de recasamentos. Os recasamentos são as uniões em que pelo menos um dos membros do casal já foi casado

homem. Casais que conseguem 
equilibrar essas atividades ainda 
são exceção”, ressalta Denise.

Porém, lembra Marina, nem 
todas as mulheres nascem para 
ser mães ou têm essa vocação 
ou instinto. “Assim, quando esta 
mulher está em um casamento 
em que precisa assumir o papel 
de madrasta, será um processo 
bastante complexo e vai precisar 
de ajustes e combinados bem 
delimitados para dar certo. Ela 
também vai precisar do apoio do 
parceiro. O contrário também se 
aplica. Quando é o homem que 
não tem fi lhos, pode passar pelo 
mesmo desafi o”.

Para que a nova confi guração familiar 
funcione de uma forma saudável, o ideal é 
que a transição seja feita de forma gradual 
e que se construam vínculos afetivos ba-
seados no amor e no respeito. “Madrastas 
e padrastos podem ser uma importante 
fonte de apoio e suporte na criação e na 
educação das crianças e quanto mais os ex 
parceiros tiverem uma boa relação entre 
si, melhor será para o novo casal e para os 
fi lhos”, diz Denise.  

“Outro ponto importante é que não existe 
divórcio dos fi lhos, ou seja, o casamento 
termina, mas os papéis de pai e mãe são para 
sempre e não devem ser delegados para os 
novos cônjuges. Em primeiro lugar para o 
bem-estar da criança ou adolescente e em 
segundo para o do casal”, refl ete Marina. “Por 
fi m, se você decidiu se casar com alguém 
que já tem fi lhos de um relacionamento 
anterior, é preciso estar consciente de todos 
esses desafi os e abrir-se para ajudar o (a) 
parceiro (a) dentro das suas possibilidades”, 
concluem as psicólogas 

Fonte e mais informações: (agenciahealth.
com.br).

sempre manter o papel de cuidadores e 
responsáveis principais pelos fi lhos. Porém, 
no dia a dia, é importante que madrastas e 
padrastos ofereçam apoio a esses cuidados, 
respeitando sempre os limites e regras im-
postos pelos pais”.

Infelizmente, a sociedade criou um pre-
conceito em relação ao papel da madrasta, 
presente até mesmo em histórias e contos 
infantis. Porém, cada situação é única e deve 
ser avaliada sob diferentes perspectivas. Em 
alguns casos, a mulher pode sentir ciúmes 
da criança, pode se sentir incomodada com 
o contato do marido com a ex mulher ou 
ainda se sentir sobrecarregada em relação 
a assumir um papel de cuidadora dessa 
criança”, comenta Marina.

“Claro que essa mesma situação pode 
acontecer com o homem no seu papel de 
padrasto. Entretanto, as difi culdades de 
ser madrasta podem ser maiores por conta 
da expectativa da sociedade em relação à 
mulher quanto ao instinto maternal. Além 
disso, em geral, as tarefas domésticas e 
os cuidados com os fi lhos tendem a ser 
assumidos mais pela mulher do que pelo 
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Ontem (27), se comemorou 
o ‘Dia Nacional de Incentivo 
ao Transplante de Órgãos’. Um 
único doador pode salvar in-
úmeras vidas, já que ele pode 
doar coração, pulmões, fígado, 
pâncreas, intestino, rins, córneas, 
vasos, pele, ossos e tendões. E 
apesar do crescimento do número 
de doadores e de transplantes 
efetivados, ainda é longa a fi la de 
espera por um órgão. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos, mais de 33 mil pessoas 
aguardam atualmente por um 
transplante. Em 2017 foram 
realizados 27 mil transplantes. A 
maior demanda é por transplan-
tes de rim e de córneas. Para es-
timular os transplantes, a Câmara 
analisa alguns projetos sobre 

o tema. Uma dessas propostas 
determina prioridade e obrigato-
riedade no transporte de órgãos 
para transplante e das equipes 
de captação e distribuição que 
acompanhará o material.

Relator da proposta na 
Comissão de Seguridade Social, 
onde foi aprovada por unanim-
idade, o deputado Mandetta 
(DEM-MS) explica a situação. 
“A companhia de aviação até tem 
a boa vontade, mas ela não tem 
hoje o amparo legal para poder 
retirar duas ou três pessoas do 
voo para poder acomodar uma 
equipe de transplante. Então 
esse projeto dá uma base legal 
para que isso possa ser feito 
em função dessa grande luta da 
vida contra a morte”, disse (Ag.
Câmara).

Propostas em debate facilitam 
a doação de órgãos
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