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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:
IVAN RODRIGUES DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão operador de câmera, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/202,FLS.027-INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (23/02/1989), residente e domiciliado Rua Arreio de Prata, 10, quadra L, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Sampaio Dourado 
e de Arlete Rodrigues da Silva. SAMYRA CODOGNO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/192,FLS.257-BE-
LA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (16/10/1989), residente e domiciliada Rua Arreio de Prata, 10, quadra L, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pércio Codogno e de 
Anayla Gomes de Oliveira Codogno.

LUCIANO VICENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão monitoramento de segu-
rança, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.201V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (24/11/1986), residente e domiciliado Rua Serrana, 43, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vicente da Silva e de Maria do Carmo da Silva. THÃME-
LA DE ARAUJO PAULA, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nasci-
da em neste Distrito (CN:LV.A/163.FLS.034V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de junho de mil novecentos e noventa e dois (06/06/1992), residente e domiciliada Rua 
Serrana, 43, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião de Paula e 
de Luzia Bernaldo de Araujo Paula.

ROBSON GONZALES CANOTILHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (30/12/1974), residente e domiciliado Rua José Farias 
Moreira, 147, Vila Cruzeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Mario Sanches 
Canotilho e de Matilde de Oliveira Gonzales Canotilho. TATIELE ALCINA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Campestre, Estado de Minas 
Gerais, Campestre, MG no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(18/05/1989), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 193, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva 
e de Helena Maria da Silva.

LUIZ ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão educador 
fi sico, nascido em Poté, Estado de Minas Gerais, Poté, MG no dia oito de novembro 
de mil novecentos e setenta e dois (08/11/1972), residente e domiciliado Rua Dança do 
Fogo, 60, apartamento 51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rodolfo Ferreira dos Santos e de Maria Batista dos Santos. GRA-
CIANA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão técnico de enfermagem, nascida em 
Registro, neste Estado, Registro, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e um (19/01/1981), residente e domiciliada Rua Dança do Fogo, 60, apartamento 
51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geral-
do Ferreira de Lima e de Edna Aparecida de Lima.

MARCELO MAGUETA, estado civil divorciado, profi ssão encarregado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil nove-
centos e setenta e cinco (24/11/1975), residente e domiciliado Rua Carolina Fon-
seca, 467, bloco C, apartamento 121, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Walter Magueta e de Alaide Magueta. NILCELENE SANTOS BRANDÃO, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Juazeiro, Estado da Bahia, 
Juazeiro, BA no dia seis de fevereiro de mil novecentos e setenta (06/02/1970), 
residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 407, bloco C, apartamento 121, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Félix Brandão e de Maria 
Lúcia Santos Brandão.

RODRIGO CEZAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.145V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (08/02/1983), residente e 
domiciliado Rua Camuengo, 827, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Divaldo dos Santos e de Marise Valdiceia Rezende dos San-
tos. ANDRESSA SEMENIUK DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Canoas, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/166.FLS.249 CANOAS/
RS), Canoas, RS no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa (13/10/1990), 
residente e domiciliada Rua Camuengo, 827, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Onario Lino Juvenal dos Santos e de Elsa Ve-
ronica Ferreira Semeniuk.

EDVALDO DELUCA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de vendas, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/045,FLS.242-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (26/02/1986), 
residente e domiciliado Rua Garcia Barco, 103, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Deluca e de Carla Maria Amaral Jardim. 
LILIAN PINHA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho 
de mil novecentos e setenta e oito (30/06/1978), residente e domiciliada Rua Garcia 
Barco, 103, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Djalma Victorino de Oliveira e de Sueli Pinha de Oliveira.

VÍTOR BAZZUCO, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, nascido em Subdis-
trito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/393.FLS.192V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e sete (07/04/1997), 
residente e domiciliado Rua Cruz Jobim, 124, Vila Carrão, neste Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Carlos Bazzuco e de Eva Cordeiro Bazzuco. NATHALIA BARROS 
CAMINHA CAVALIERE, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em Erme-
lino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.267-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e sete (11/05/1997), 
residente e domiciliada Rua Manuel Jorge Correa, 40, bloco 02, apartamento 42, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Cavaliere e de Marcia Maria 
Barros Caminha Cavaliere.

SAULO BARBOSA CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em farmácia, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/269,FLS.108-1º SUBDISTRITO GUA-
RULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e três 
(05/07/1983), residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1464, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Magela Cordeiro e de Sandra Aparecida Barbosa 
Cordeiro. KÁTIA DUARTE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/030,FLS.203V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e três (29/07/1983), residente 
e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1343, bloco A, apartamento 21, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
de Souza e de Dinadái Duarte de Souza.

GILBERTO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e 
setenta e seis (15/04/1976), residente e domiciliado Rua Flor do Japão, 133, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Manuel de Oliveira e de Marli da Silva 
Oliveira. JEANE OLIVEIRA PACHECO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/170,FLS.185 SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (25/08/1994), 
residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 133, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edvaldo Pacheco e de Rosangela de Oliveira Niza.

JOSÉ CARLOS BARBOSA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Si-
queira Campos, Estado do Paraná, Siqueira Campos, PR no dia nove de novembro de 
mil novecentos e quarenta e quatro (09/11/1944), residente e domiciliado Rua Harry 
Danhenberg, 560, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur 
Barbosa e de Lazara Antunes. TEREZINHA GOMES DA SILVA, estado civil divorcia-
da, profi ssão aposentada, nascida em São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, 
São Miguel dos Campos, AL no dia sete de outubro de mil novecentos e cinquenta 
(07/10/1950), residente e domiciliada Rua Marcelino Fernandez, 170, Vila Monte Belo, 
Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Pedro Gomes da Silva e 
de Edite Gomes da Silva.

SILVANEI CANTUARIO E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico infraestrutura, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/025,FLS.016V-VILA MA-
TILDE-SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/06/1982), residente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 03, apartamen-
to 41, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cantuario 
e Silva e de Laurita Maria Cantuario e Silva. DIANA NUNES BEZERRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de marketing, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/077,FLS.014V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil no-
vecentos e noventa e um (09/08/1991), residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, 
98, bloco 03, apartamento 41, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Aparecido Nunes Bezerra e de Marlene da Silva Nunes Bezerra.

BENEDITO PEREIRA MUNHOZ, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Jandaia do Sul, Estado do Paraná, Jandaia do Sul, PR no dia vinte e cinco de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e um (25/11/1951), residente e domiciliado Rua Fascina-
ção, 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vi-
cente Pereira Munhoz e de Mariana Domingues dos Santos Munhoz. SUELÍ ANDRADE 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/180.FLS.112-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de 
mil novecentos e sessenta e três (21/06/1963), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 
176, bloco 09, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Antonio Ferreira e de Placidina Andrade de Oliveira.

LUÍS CLAUDIO GUANAES COSTA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto de 
mil novecentos e setenta e três (06/08/1973), residente e domiciliado Rua Álvaro de 
Mendonça, 1250, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemiro Guanaes Costa e de 
Jurema Guanaes Costa. BIANCA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/010,FLS.
276V-BAIA FORMOSA/RN), Goianinha, RN no dia quinze de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (15/05/1988), residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1250, 
bloco 01, apartamento 15, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Alves dos San-
tos e de Elizabete Silva dos Santos.

ROGER ANDRELINO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/072,FLS.207V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa (28/09/1990), residente e 
domiciliado Rua Kleber Afonso, 362, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Andrelino Ferreira e de Marli Rodrigues da Silva Ferreira. 
LILIANE DE SOUSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão analista de atendimento, nas-
cida em Umbuzeiro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/188,FLS.076V-ITAQUERA/SP), Umbu-
zeiro, PB no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa (08/02/1990), residente e 
domiciliada Rua Kleber Afonso, 362, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Agostinho Alves e de Severina Sofi a da Conceição.

ANTONIO LIMA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido em Batalha, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/028,FLS.139V-1º OFÍCIO DE BATALHA/PI), Batalha, PI no 
dia treze de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (13/08/1974), residente e 
domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Pinto Leite e de Luzia Rodrigues de Lima Leite. CLAUDIA 
FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Codó, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/127,FLS.255 2º OFÍCIO DE CODÓ/MA), Codó, MA no 
dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (29/09/1986), residente 
e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos Barbosa dos Santos e de Raimunda Ferreira dos 
Santos.

PABLO RENAN DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor de merca-
dorias, nascido em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/273.FLS.197-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de dois mil e um (13/06/2001), residente e 
domiciliado Avenida Lara Campos, 1321, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Angelo Antonio dos Santos e de Loida Maria da Silva Santos. DA-
NIELLE TOMAZ LIMA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/126.FLS.208-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo - Capital, SP no 
dia doze de julho de dois mil (12/07/2000), residente e domiciliada Avenida Lara Cam-
pos, 1321, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo 
Santos do Carmo e de Solange Tomaz de Lima.

LEONARDO BARBOSA PAULO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.062-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (28/04/1985), residente e 
domiciliado Rua Doutor Aiose, 57, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Geraldo Paulo e de Irene da Conceição Barbosa Paulo. FERNANDA VALVERDE SME-
LAN, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendes, nascida em Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.023-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e oito (01/06/1988), residente e domi-
ciliada Rua Doutor Aiose, 57, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Smelan e de Rosa Valverde Smelan.

GILVAN PEREIRA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão cilindreiro, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/099,FLS.256-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa (18/03/1990), 
residente e domiciliado Rua Álvaro Távora, 53, casa 01, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Pereira da Silva e de Eulalia Mar-
garida de Carvalho da Silva. MARIA ROSY KELLY MANGUEIRA CAXICO DE ABREU, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Estância, Estado de Ser-
gipe (CN:LV.A/028,FLS.002-2ºOFÍCIO DE ESTÂNCIA/SE), Estância, SE no dia vinte e 
oito de julho de mil novecentos e noventa e dois (28/07/1992), residente e domiciliada 
Rua Álvaro Távora, 53, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Clelder Caxico de Abreu e de Rosimeire Mangueira dos Santos.

IVO PEREIRA SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em São Miguel das Matas, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.036-AMARGO-
SA/BA), São Miguel das Matas, BA no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/08/1995), residente e domiciliado Rua Edmundo Abreu, 180, casa 01, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Pereira Santos e de Antonia Porci-
no dos Santos. MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/081.
FLS.059V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil no-
vecentos e oitenta (18/11/1980), residente e domiciliada Rua Edmundo Abreu, 180, casa 
01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Rodrigues dos Santos.

CESAR ALEXANDRE SANT'ANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em Subdistrito Limão, nesta Capital (CN:LV.A/014,FLS.244-LIMÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta e nove (16/04/1979), 
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 744, casa 01, Vila Taquari, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubirajara Sant'Ana e de Ivany Couto Sant'Ana. MA-
RIA JACIRA COSMO, estado civil divorciada, profi ssão modelista, nascida em Aurora, 
Estado do Ceará, Aurora, CE no dia dois de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e dois (02/12/1962), residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 744, casa 
01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amarilio Cosmo dos Santos e de 
Francisca Maria da Silva Cosmo.

SABATINO MORICONI, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, nascido em Roma 
- Itália, Roma - Itália no dia trinta e um de maio de mil novecentos e setenta e oito 
(31/05/1978), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 416, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domenico e de Stefania Barbati. MARIA 
RITA CABRAL DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (01/09/1987), residente e domiciliada Avenida Coronel 
Alves e Rocha Filho, 416, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Cabral dos Santos e de Marizete Bernardo Cabral dos Santos.

EDILSON FELIX DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário pú-
blico, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete (14/02/1967), residente e do-
miciliado Rua Cautaros, 236, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felix Do Nas-
cimento e de Maria Lúcia Lima do Nascimento. CELY DE PAULA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.
109V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e setenta e três (17/01/1973), residente e domiciliada Rua Cautaros, 236, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge de Paula e de Antonia Pianucci de Paula.

JOÃO VICTOR ZAPAROLI LOPES, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV-A-296,FLS.205-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (19/12/1997), residente e 
domiciliado Rua Manuel Lagos, 81, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Rodrigues Lopes e de Simone Aparecida Zaparoli Lopes. TATIANY ZOCATELI 
LEONARDO, estado civil solteira, profi ssão policial militar, nascida em Poá, neste Es-
tado (CN:LV-A-046,FLS.107-POÁ/SP), Poá, SP no dia trinta e um de maio de mil nove-
centos e noventa e três (31/05/1993), residente e domiciliada Rua Manuel Lagos, 81, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Leonardo e de Arlete 
Costa Zocateli Leonardo.

GABRIEL PERRONE EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de sistemas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/248.FLS.115-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e três 
(29/05/1993), residente e domiciliado Rua Águas de Março, 58, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esequiel Bastos Evangelista e de 
Cleide Perrone do Nascimento Bastos Evangelista. SARAH SANTOS PIMENTEL DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Ipiranga, 
nesta Capital (CN:LV.A/198.FLS.041V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (14/02/1997), residente e domiciliada 
Rua Águas de Março, 58, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Kleber Pimentel de Oliveira e de Maria Aparecida dos Santos.

KAUÊ EVANGELISTA DA SILVA AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/189,FLS.200V-IPI-
RANGA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/07/1995), residente e domiciliado Rua Severino Arboleya Imbernon, 282, Jardim 
Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ferreira Aguiar e de Maria de Cas-
sia Evangelista da Silva Aguiar. GABRIELLY ALBERTA PEREIRA GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/222,-
FLS.211V SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa 
e oito (08/03/1998), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 729, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kerginaldo Gomes da Silva 
e de Suellen Pereira de Sousa.

ANDERSON JUVENCIO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (28/01/1982), residente e domiciliado Rua Marieta Baldez, 31, casa 04, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Juvencio de Lima e de 
Maria Lúcia de Lima. KELLY SOCORRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez 
de abril de mil novecentos e oitenta (10/04/1980), residente e domiciliada Rua Marieta 
Baldez, 31, casa 04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Sou-
to da Silva e de Maria do Socorro da Silva.

FELIPE PAOLI DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro ambiental, nas-
cido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.270V-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), 
residente e domiciliado Rua Arcádia Paulistana, 254, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Rodrigues de Moraes e de Viviane 
Regina Paoli de Moraes. NATHALIA ESPÍNDOLA FERREIRA E FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/305.
FLS.039-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e 
noventa e oito (20/03/1998), residente e domiciliada Rua Ponte Serrada, 39, bloco A, 
apartamento 22, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Silva Ferreira e de 
Lucélia Regina Espíndola Ferreira.

CLAUDIOMAR FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia cinco de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e três (05/10/1973), residente e domiciliado Rua Ita-
petininga, 26, Jardim Pinheirinho, nesta Capital, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Benedicto 
Francisco dos Santos e de Grinaura Ferreira dos Santos. SANDRA REGINA RIBEIRO 
DE OLIVEIRA, estado civil viúva, profi ssão agente comunitário da saúde, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta 
e dois (02/09/1972), residente e domiciliada Rua Henrique Liberti, 45, bloco 45, aparta-
mento 13-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Paulino Ribeiro e de Vera Lucia Ribeiro.

FILIPE BASTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manufatura, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/114.FLS.170 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e nove (22/06/1989), residente e domi-
ciliado Rua Antônio Maria Bessa, 338, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Joseni Luiz da Silva e de Rosemeire São Leão Bastos da Silva. LARISSA CORREIA 
DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/278.FLS.222-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil 
novecentos e noventa e sete (16/05/1997), residente e domiciliada Rua Antônio Maria 
Bessa, 338, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Miguel dos Anjos 
e de Lucélia Machado Correia dos Anjos.

ADRIANO THENORIO DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/253.FLS.234F-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(18/01/1983), residente e domiciliado Rua El Rey, 106, Jardim São Carlos, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Soares de Medeiros e de Eliana Thenorio. GABRIELA 
ARAUJO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/292.FLS.121-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e um (24/04/1991), 
residente e domiciliada Rua Cristóvão Lopes, 55, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dario Santos Oliveira e de Marilene Araujo dos Santos Oliveira.

ISAIAS GIANCATERINO DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.167-BRÁS/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta (07/10/1970), residente e domi-
ciliado Rua Nigela, 264, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elmiro 
Rodrigues de Azevedo e de Iole Giancaterino de Azevedo. ADRIANA LUIZA DA SILVA 
QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito, São 
Paulo - Capital, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e cin-
co (24/12/1975), residente e domiciliada Rua Folha de Hera, 20, Parque Guarani, São 
Paulo, SP, fi lha de Julião Luiz da Silva e de Sebastiana Geni Vieira da Silva.
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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

Vera Szejnfeld (*)
 

Estima-se que 10 milhões 
de brasileiros tenham 
osteoporose. A doença 

é silenciosa de modo que a 
maioria dos pacientes não sabe 
que tem ossos frágeis até o 
momento da fratura. 

As primeiras fraturas ocor-
rem quando já houve perda 
de 30 a 40% da massa óssea. 
Pesquisas apontam que, a partir 
dos 50 anos, cerca de 30% das 
mulheres e 13% dos homens 
apresentarão alguma fratura 
em decorrência da osteopo-
rose. A doença é mais comum 
em mulheres na menopausa e 
homens idosos. Uma vez que 
o nosso osso é construído na 
infância e adolescência, pode-
mos dizer que a osteoporose é 
uma doença geriátrica, mas que 
começa na pediatria. 

Embora rara na faixa etária 
pediátrica, crianças e ado-
lescentes podem sofrer de 
osteoporose e osteopenia 
(condição que também leva ao 
enfraquecimento dos ossos). O 
primeiro sinal da osteoporose 

Osteoporose, uma doença do 
envelhecimento que se inicia na infância
A osteoporose, doença metabólica que leva ao enfraquecimento dos ossos e aumenta a chance de 
fraturas, é um sério problema de saúde pública
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costuma ser o aparecimento 
de fraturas após traumas leves, 
como uma queda da própria 
altura, durante as brincadeiras, 
prática de esportes ou mesmo 
na ausência de um trauma 
(fraturas espontâneas). 

As vértebras, o punho e o 
quadril são as regiões mais 
acometidas pela doença. Nos 
adultos a osteoporose e oste-
openia estão relacionadas à 
perda dos hormônios sexuais 
(menopausa e andropausa) 
e ao envelhecimento em si. 
Nas crianças e adolescentes, 
a osteoporose quase sempre 

ocorre como decorrências de 
outras doenças.

Durante a infância e ado-
lescência construímos um 
“banco de ossos”, que será a 
base para toda a nossa vida. 
Para construir uma boa reserva 
de osso, precisamos ingerir 
diariamente cálcio (por meio 
principalmente do consumo 
de leite e derivados), praticar 
exercícios físicos e sintetizar 
a vitamina D, por meio da 
exposição (moderada!) ao sol. 

Esses hábitos de vida saudá-
veis permitem que aos 30 anos 
de idade alcancemos um pico 

de massa óssea maior. Após 
essa fase, a massa óssea perma-
nece estável até a menopausa 
ou andropausa (ao redor dos 
50 anos), ocasião em que se 
inicia a perda óssea. Pessoas 
que atingiram um maior pico de 
massa óssea terão menor risco 
de osteoporose. Por outro lado, 
pessoas com pico de massa ós-
sea reduzido terão risco maior 
de fragilidade óssea. 

Atividade física regular, dieta 
saudável e rica em cálcio e evi-
tar hábitos nocivos como o fumo 
e o excesso de bebidas alcoóli-
cas são as medidas preventivas 
efi cazes para minimizar o risco 
de osteoporose. Precisamos 
estimular as nossas crianças a 
evitar o sedentarismo, praticar 
atividades físicas e esportes e 
melhorar o consumo de leite e 
derivados. Assim, desenvolve-
rão ossos fortes e serão menos 
suscetíveis à fragilidade óssea 
na fase adulta e no envelheci-
mento.

(*) - É doutora em Reumatologia, 
professora da UNIFESP e médica do 

CURA – Imagem e Diagnóstico.

 A doença é mais comum em mulheres na 

menopausa e homens idosos.

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: IGOR CHRISTOFALO CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, natural nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (04/04/1988), residente e 
domiciliado no Belenzinho, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dimas Cruz Carneiro e de 
Mirian Christofalo. A pretendente: PAULA REGINA BREIM, de nacionalidade brasileira, 
solteira, advogado, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (02/01/1986), residente e 
domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Breim e de Dulce Regina 
Gonçalves Leite.

O pretendente: VITOR DE CASTRO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (13/12/1982), residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Francisco Moreira e de Cleide 
de Castro Moreira. A pretendente: MARINA JANNUZZELLI RICHWIN, de nacionalidade 
brasileira, solteira, administradora, natural de Lorena, SP, no dia (15/05/1988), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Herbert Richwin e de Vivian Tisseo 
Jannuzzelli Richwin.

O pretendente: FLAVIO MAGDESIAN, de nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, 
natural nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (15/03/1989), residente e domiciliado em 
Osasco, SP, fi lho de Felippe Magdesian Netto e de Rosimeire Marchioretto Magdesian. A 
pretendente: ISABELLA MARTINHO EID, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, 
natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (28/01/1993), residente e domiciliada no Suma-
rezinho, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Carvalho Eid e de Denise Martinho Eid.
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