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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ODAIR BATISTA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves Costa e de Josefa Batista Costa. A preten-
dente: BEATRIZ COSTA JARDIM, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo 
de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Pereira Jardim e de Zilda Maria Costa.

O pretendente: ANDRÉ SANTOS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Cruz e de Jackeline Santos da Cruz. A preten-
dente:ROSANGELA DAVID DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão porteira, nascida 
em Crato, CE, no dia (17/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Cesar Martins da Silva e de Salvanir David da Silva.

O pretendente: JÚNIOR PEREIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Ubaí, MG, no dia (08/02/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Lopes Rocha e de Júlia Marques Pereira Rocha. A 
pretendente:KATIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/05/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Jose da Silva e de Sonia de Fatima Silva.

O pretendente: RAY FERREIRA DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
mecanica, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ferreira de Brito e de Ana Patricia Ferreira Gal-
dino. A pretendente:RAQUEL LIMA SANTOS RICARDO, estado civil solteira, profi ssão 
motorista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/05/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Newton Ricardo e de Inalva Lima dos Santos Ricardo.

O pretendente: LUIZ FERNANDO BELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido em Suzano, SP, no dia (25/03/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Belo da Silva e de Maria Marleide Lima 
da Silva. A pretendente:ANDRÉIA LOPES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
biomedica, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alipio Francisco Ferreira e de Maria Rosa Lopes Ferreira.

O pretendente: LUIZ CARLOS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Pesqueira, PE, no dia (05/11/1968), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Soares Bezerra e de Iracema Cordeiro Bezerra. A pretendente:CELMA 
APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Santa Cecilia do Pavão, PR, no dia (28/10/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aurelino José da Silva e de Leonice Teodora da Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Santa Isabel, SP, no dia (03/11/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo dos Santos Miguel e de Katia Aparecida de 
Oliveira Campos Miguel. A pretendente:EDUARDA FRAGNAN GOMES, estado civil 
divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia 
(13/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaac Pereira 
Gomes e de Maria de Lourdes Fragnan Gomes.

O pretendente: LUCAS ALVES MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Mendes da Silva e de Jucilene Alves 
Severino. A pretendente:PATRÍCIA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Coronel Murta, MG, no dia (26/08/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmário de Oliveira e de Nivânia 
Maria de Jesus Oliveira.

O pretendente: JOSELITO PEREIRA ALVES, estado civil viúvo, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1954), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira Alves e de Eloiza de Almeida Alves. A pretenden-
te:NELMA CASTRO MACEDO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1957), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arnold Lima Macedo e de Iris Castro Macedo.

O pretendente: FERNANDO RUMÃO DE ALMEIDA LIMA, estado civil solteiro, profi s-
são autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderaldo Lima e de Cristina Rumão de Almeida 
Lima. A pretendente:NATALIA MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Marcos Ramos dos Santos e de 
Maria Monica Moreira dos Santos.

O pretendente: ADEMIR JOSE ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves da Silva e de Djanira Martins 
Costa Silva. A pretendente:MARINEUSA NERI DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão entrevistadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Neri dos Santos e de Maria 
Helena Barros dos Santos.

O pretendente: EMERSON DA SILVA CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1996), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Valter do Carmo Candido e de Marcia Regina da Silva. A pretendente:RAINE 
RODRIGUES DE BARROS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria Aparecida Rodrigues de Barros.

O pretendente: RANDERSON APARECIDO TELES, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Roberto Teles e de Isabel Francisca Alves. A 
pretendente:GRACE VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilvanio Oliveira da Silva e de Silvana Aparecida Vieira.

O pretendente: HEBERT JONES DOS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão farmaceutico, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (26/11/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir de Souza e de Maria José dos 
Santos. A pretendente:THAÍS FONCECA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose de Barros Silva e de Lucelia Aparecida Pereira Fonceca Silva.

O pretendente: VALMIR ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Itanhém, BA, no dia (08/09/1969), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Antonio de Araujo e de Gertudres Maria de Jesus. A pretendente:EDIVA 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Santa 
Maria da Vitoria, BA, no dia (26/08/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Moreira dos Santos e de Isabel Maria dos Santos.

O pretendente: JONATHAN COSTA NAGATSUKA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nagatsuka e de Maria Lucia 
Ferreira da Costa. A pretendente:ÔNULA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mozart Alves de Sousa e 
de Odete Aparecida de Souza.

O pretendente: FELIPE AZEVEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Isaac Severino da Silva e de Ivana Aparecida Azevedo da Silva. 
A pretendente:NATALIA FERNANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Francisco dos Santos Neto e de Valquiria Isaias 
Soares dos Santos.

O pretendente: CRISTIAN AMORIM CARLOS, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Neto e de Adelia Silva Amorim Carlos. A 
pretendente:GISLAINE CORREIA ALVES, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Nilson Alves e de Regina Correia Silva.

O pretendente: VAGNER NUNES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão gerente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ariosvaldo Rocha Santos e de Neusa Nunes Santos. A pretendente: 
ERICA PEREIRA DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Salviano Pereira de Andrade Filho e de Maria Margarida dos Santos.

O pretendente: CÉLIO PIMENTA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão tecnico eletroni-
co, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Célio Pimenta e de Ivonete Aparecida da Silva. A pretendente:-
JOANA D'ARC ANSELMO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Nascimento dos Santos e de Eli Sonia Anselmo.

O pretendente: THIAGO RAMALHO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador 
de onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Silvio Costa e de Rosangela Ramalho de Pontes 
Costa. A pretendente:MANOELLA VITORIA RODRIGUES, estado civil solteira, profi s-
são consultora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/10/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Ruth Silva Rodrigues.

O pretendente: RENATO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão cortador, nascido em Osasco, SP, no dia (20/01/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Renato Ferreira dos Santos e de Luzinete Sipriano do Nas-
cimento. A pretendente:MICHELE CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Correia da Silva e de Marinalva Maria da Silva.

O pretendente: JHONI MAICKE GIRALDI, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Matão, SP, no dia (06/11/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edilson Giraldi e de Márcia Martins Giraldi. A pretendente:GRAZIELLA 
TIBURCIO DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (25/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luis Carlos de Andrade e de Eleneia Maria José Tiburcio de Andrade.

O pretendente: RENATO SERAFIM DOS ANJOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mazenor dos Santos e de Josefa 
Serafi m dos Anjos Santos. A pretendente:ADRIANA DE JESUS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itagiba, BA, no dia (19/01/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurenito Rodrigues dos Santos e de 
Anadalva de Jesus Santos.

O pretendente: LUCAS DO NASCIMENTO CINTRA, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Martins Cintra e de Jucelandia Sampaio do 
Nascimento. A pretendente: RAYANE LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/2002), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Umberto dos Santos e de Antonia 
Algenarde Amorim Nogueira.

O pretendente: JONATHAN LIMA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto de Santana e de Maria Sandra Lima de Santana. 
A pretendente:SUELLEM SALDANHA FARIAS, estado civil solteira, profi ssão agenda-
dora de serviços, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Farias e de Cleonice Saldanha Farias.

O pretendente: DIOGO CARLOS DA SILVA DAS MERCES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos das Merces e de Cleonice Maria da Silva. A 
pretendente:KAREN ALINE PEREIRA ALEXANDRE, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ilson Jose Alexandre e de Rosemary Molina Pereira Alexandre.

O pretendente: JUAN MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (26/02/2000), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Rosemilda Quiteria Maciel. A pretendente:LETICIA ALVES PAULINO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Paulino do Nascimento e de 
Sandra Mara Alves Paulino.

O pretendente: CARLOS SANTANA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cario, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Santana de Jesus e de Margarida Rosalina 
Santana de Jesus. A pretendente:MARCIA HEVELLY REGINA DE JESUS, estado 
civil divorciada, profi ssão atendente de loja, nascida em Icó, CE, no dia (12/08/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Osvaldo Pereira 
e de Regina Eliza Pereira.

O pretendente: GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ramos de Oliveira e de Maria Leonete 
da Conceição. A pretendente:JÉSSICA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Franco Dias e de Lurdes Mendes da Silva.

O pretendente: WESLEY ANUNCIAÇÃO XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Xavier e de Nair da Anunciação. O pretendente: 
DEBORA LUIZA CAVALCANTI, estado civil divorciada, profi ssão operadora de tele-
marketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Admilson Barros Cavalcanti e de Neli Luiza Cavalcanti.

O pretendente: CLAUDIO MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em São Caitano, PE, no dia (16/09/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelita Florentina da Conceição. A pretendente:VERA 
LÚCIA APARECIDA MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Curvelo, Curvelo, MG, no dia (11/03/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues de Moura e de Odília de Paiva Moura.

O pretendente: ANDERSON CÉSAR VAZÃO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Vazão e de Janete Pereira César. A pretenden-
te:JULIANA MOURA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudio Manoel da Silva e de Vera Lúcia Aparecida Moura. 

O pretendente: VANDERLEI PEREIRA PIMENTEL, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Batista Pimentel e de Margarida Pereira dos Santos. 
A pretendente:MARTA CRISTINA BONFIM DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Floresta Azul, BA, no dia (27/10/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Averaldo Salustriano da Silva e de Josefa Marques Bonfi m.

O pretendente: OSMAR DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia (26/05/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Souza e de Gleide da Silva Souza. A pretenden-
te:ROSELI FERREIRA TORRES, estado civil divorciada, profi ssão costureira piloto, 
nascida em Arujá, SP, no dia (07/02/1980), residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha 
de Geraldo Ferreira Torres e de Maria Hilda Torres.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronivon Cardoso dos Santos e de Lucineia do Carmo Pereira. 
A pretendente:FRANCINEIDE SANTOS FREITAS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Salvador, BA, no dia (28/11/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Herques Freitas dos Santos e de Francisca Santos de Lima.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
eletronico, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Almir Bezerra da Silva e de Marina Ribeiro da Silva. 
A pretendente:RACHEL DOS SANTOS BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jailton Bomfi m e de Eliana dos Santos.

O pretendente: ANTÔNIO PINTO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (29/12/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Dias da Rocha e de Donila Pinheiro da Rocha. 
A pretendente:MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão 
auxiliar fi nanceiro, nascida em Mariluz, PR, no dia (01/08/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Rodrigues e de Idalina Rodrigues.

O pretendente: WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ca-
beleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Felix dos Santos e de Jucileide Nascimento Santos 
e Santos. A pretendente:JANSIANE FONSECA PINTO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/01/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Fonseca Pinto e 
de Maria Rosa de Jesus Pinto.

O pretendente: MARCOS VÍNICIUS OLIMPIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de utilidades, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Maria Olimpio da Silva e de Ana Maria da 
Silva. A pretendente:BEATRIZ SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Martins da Silva e de Vanessa de Souza Santos.

O pretendente: CESAR FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar dos Santos e de Lau-
delina Luciano de Oliveira. A pretendente:MARIÂNGELA DAS NEVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro Lino da Silva e 
de Maria das Neves da Silva.

O pretendente: IRISMAR RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Castelo do Piauí, PI, no dia (21/02/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rodrigues Cardoso e de Maria Julia Rodrigues. 
A pretendente:MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira escolar, nascida em Castelo do Piauí, PI, no dia (03/04/1968), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Sotero de Oliveira e 
de Odilia Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: RONALDO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Izidoro Oliveira Silva e de Maria Aparecida da Silva. A preten-
dente:TALITA CAROLINE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Katia Cilene da Silva.

O pretendente: GABRIEL CAMPOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de infraestrutura, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Santos Francisco e de Lidia 
Paz Campos. A pretendente:SANDY RAQUEL SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1998), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Ferreira de Souza e de Debora 
Raquel da Conceição.

O pretendente: LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de urdimento, nascido em Palmeira dos Indios, AL, no dia (14/04/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaildo Gonzaga dos Santos e de 
Sidinalva Araújo Coelho da Silva. A pretendente:TAMARA DOS SANTOS VICENTE, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sergio Vicente e 
de Olândia Ferreira dos Santos Vicente.

O pretendente: ADRIANO CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Ibirataia, BA, no dia (26/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer Bispo da Silva e de Ana Lucia Lins 
Cardoso. A pretendente:ROSÂNGELA DOS SANTOS CORDEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapetinga, BA, no dia (22/10/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dalvo José Cordeiro e de Irani 
dos Santos Cordeiro.

O pretendente: FRANCINALDO BEZERRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de estoque, nascido em Mauriti, CE, no dia (29/01/1974), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra de Lima e de Josefa 
Candido de Lima. A pretendente:ADRIANA JOSEFA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão balconista, nascida em Vertentes, PE, no dia (17/10/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Severino da Silva e de 
Josefa Maria da Silva.

O pretendente: BENEDITO BERNARDINO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão 
arrumador, nascido em São Benedito do Sul, PE, no dia (31/08/1957), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ozória Maria da Conceição. 
A pretendente:LUCY REGIS DE MORAES SILVA, estado civil viúva, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Recife, PE, no dia (07/07/1958), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Adelino da Silva e de 
Josefa Regis da Silva.

O pretendente: LUIZ ANDRADE GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão au-
xiliar de expedição, nascido em Serra dos Aimorés, MG, no dia (08/05/1969), residente 
e domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Benedito Rodrigues Guimarães e de 
Josefa Andrade Guimarães. A pretendente:CLAUDIA CRISTINA ROCHA PINTO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itarantim, BA, no dia (12/07/1973), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tiago da Rocha Pinto e de 
Leonor Maria de Jesus.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1984), residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Aparecido Gomes Pereira e de 
Rosangela dos Santos Pereira. A pretendente:VIVIANE DOS ANJOS ROSA, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/1987), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Rosa e de Deisiane 
Miguel dos Anjos.

O pretendente: JUSSIMAICO ALVES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (28/04/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Barbosa e de Antonia Maria da Conceição 
Barbosa. A pretendente:MIRIAM REIS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão garço-
nete, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/05/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marly Reis de Jesus.

O pretendente: LUCAS FARIAS CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireira, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Santos Correia e de Fabiana Barbosa Farias. A pretenden-
te:MIRIÃ MONTEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo de Oliveira e de Zenaide Monteiro de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ DE RIBAMAR SILVA DA CRUZ FILHO, estado civil divorciado, 
profi ssão eletricista, nascido em São João dos Patos, MA, no dia (22/07/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Ribamar Silva da Cruz e 
de Benedita de Paiva Ribeiro. A pretendente:AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Três Lagoas, MS, no dia (15/04/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir José dos Santos 
e de Eliana Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ SANDRO FREITAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
gesseiro, nascido em Mirangaba, BA, no dia (23/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sivaldino Carneiro de Lima e de Maria Lourdes 
Freitas Silva. A pretendente:JAQUELINE PEREIRA CHAVES, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jackson Santana Chaves e de 
Rita Fernandes Pereira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1983), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Pereira Machado 
e de Maria de Fátima Nascimento. A pretendente:ALICE LIMA DE FREITAS, estado 
civil divorciada, profi ssão controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
de Freitas e de Tania Lima dos Santos.

O pretendente: EDINALDO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Barueri, SP, no dia (02/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marlene Joana Santana. A pretendente:PAULA BATISTA BRAGA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Alves Braga e de 
Adenilda Batista Machado.

O pretendente: MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão higienizador 
de carros, nascido em União dos Palmares, AL, no dia (08/05/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de 
Marina Josefa da Conceição. A pretendente:MIRELY BISPO DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Cotia, SP, no dia (05/12/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Luiz de Lima e de 
Helena Bispo da Silva.

O pretendente: THEYLON DAVERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão segurança, nascido em Poá, SP, no dia (22/03/1991), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Aguinaldo Almeida e de Nezia Elias de Oliveira. A 
pretendente:DRIELY EMANUELY SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/06/1998), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleviton Santana do Nascimento e de 
Preciliana de Souza da Silva.

O pretendente: THIAGO VICENTE COELHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo,, SP, no dia (15/07/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Ramos Coelho e de Alice Vicente Coelho. A pretenden-
te:IVIA MAYARA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Arapiraca, AL, no dia (27/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Aparecida Alves de Oliveira.
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

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004205-70. 2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Felipe Amaral Fernandes, Brasileiro, RG 493016533, CPF 
229.144.678-93, com endereço à Rua Doutor Eduardo Amaro, 157, Paraiso, CEP 04104-080, SP 
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, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 15.335,55, 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, transcorri do 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 24 de agosto de 2018. 
                                                                                                                                            09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0121673-45.2009 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Girson de Avelar Custodio (CPF 
076.021.738-64) e José Roberto Veiga (CPF 309.642.458-68) que 
Sociedade Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação de Cobrança 
para recebimento da quantia de R$ 104.091,61, referente as 
despesas hospitalares. Estando os Réus em lugar ignorado, foi 
deferido sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
30 dias supra, pague o débito ou conteste a ação. Ficando advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de agosto de 2018   
                                                                                                                                                09 e 10/10        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001868-37. 2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias 
Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jaime Gerstler, Brasileiro, RG 37.978.101-3, 
CPF 407.934.818-56. Com endereço à Rua Major Diogo, 138, Bela Vista, CEP 01324-000, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o requerido é devedor da 
Requerente por haver inadimplido com 03 (três) mensalidades relativas aos meses de Abril á Junho 
de 2011 no valor nominal de R$ 935,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento 
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha 
embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 
de agosto de 2018. 
                                                                                                                                        09 e 10/10 

Edital de Intimação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0032090-28. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 14ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tenda do Barão ( Ghada Abdul Ghani Hayek ), que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Adidas AG e Outros, alegando em 
síntese: Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de 50.541,30, 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 10/09/2018. 
                                                                                                                                               09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007216-62.2015  .8.26.0268 Controle de nº 
1319/2015 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de SP, 
Dr(a). Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriana Ferreira de Souza, 
Brasileiro, RG 34147951, CPF 285.497.208-28, com endereço à Avenida das Nações Unidas, 
21476, Vila Almeida, CEP 04795-000, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: o 
recebimento da quantia de R$ 4.521,96 (quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e seis 
centavos), referente prestação de serviços médicos hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 

lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 30/08/2018. 
                                                                                                                                              09 e 10/10 
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