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Continuação

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

PABLO SALMON FERREIRA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.FLS.037-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e três (10/03/1993), 
residente e domiciliado Rua Professor Demo Ghidelli, 441, apartamento 42-C, Conjunto 
Habitacional Juscelino Kubitschek, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Messias San-
tos Cabral e de Maria Aparecida da Silva Ferreira Cabral. ANA CAROLINA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de recursos humanos, nascida em 
Subdistrito Jardim América, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.273V-JARDIM AMÉRICA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(27/11/1992), residente e domiciliada Rua André Bacci, 68, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Ferreira da Silva e de Maria 
da Ajuda Jesus da Silva.

LENNON BARBOSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão desenhista projetista, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/129.FLS.163 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos e noventa (16/07/1990), residente e domiciliado 
Rua Orlando Pellicci, 22, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson 
Gonçalves Ferreira e de Adelia Barbosa Jardim Ferreira. TAMIRES MARLENE DA SIL-
VA, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.081V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de abril de mil novecentos e noventa (23/04/1990), residente e domiciliada Rua Mariz 
Sarmento, 247, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nadja 
Marlene da Silva.

WILLIAN BRITO COSTA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de escri-
tório, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e três (17/03/1993), residente e domiciliado 
Rua Caxiú, 188, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rogerio Odilon Ribeiro e de Edilene Costa Azevedo. DANIELLE SEDLYN DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-168.FLS.203 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de agosto de mil novecentos e noventa e sete (27/08/1997), residente e domiciliada 
Rua Caxiú, 188, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ovidio Francisco dos Santos Neto e de Lilian Marcia dos Santos.

 

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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nasci-
do em Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.027V-SEBASTIÃO 
LARANJEIRAS/BA), Sebastião Laranjeiras, BA no dia vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e nove (25/09/1959), residente e domiciliado Rua 
Novo Acon, 04, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rodrigo Ferreira dos Santos e de Estelina Pereira dos Santos. FÁTIMA 
DAS DORES SILVA MAIA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em 
Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/001.FLS.135-ERMIDINHA/MG), 
Montes Claros, MG no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e cinquenta e nove 
(27/05/1959), residente e domiciliada Rua Novo Acon, 04, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cardoso da Silva e de 
Antônia Silva Maia.

ISBEL MOYA PÉREZ, estado civil divorciado, profi ssão médico, nascido em Santa 
Clara, Villa Clara - Cuba, Cuba no dia quinze de dezembro de mil novecentos e 
setenta e oito (15/12/1978), residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 221, apar-
tamento 24, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benito Osbel 
Moya Rodríguez e de Aida Pérez Jiménez. FILIPE DE MORAIS MARQUES, estado 
civil solteiro, profi ssão instrutor, nascido em Jacareí, neste Estado (CN:LV.A/156.
FLS.564-JACAREÍ/SP), Jacareí, SP no dia seis de março de mil novecentos e oi-
tenta e sete (06/03/1987), residente e domiciliado Rua Washington Luiz, 1923, casa 
01, Vila Magini, Mauá, neste Estado, Mauá, SP, fi lho de Gerson Martins Marques e 
de Beatris Pires de Morais.

PAULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controle de qualidade, nascido 
em Redenção da Serra, neste Estado (CN:LV-A 030.FLS.133-REDENÇÃO DA SERRA/
SP), Redenção da Serra, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e três (05/02/1963), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 199, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edesio dos Santos e de Maria da Cruz Santos. MARILENE DE 
JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Estância, Estado de Sergipe 
(CN:LV-A-041.FLS.202-ESTÂNCIA/SE), Estância, SE no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e três (30/12/1963), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 
199, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Belmira Maria de Jesus.

RODRIGO LOPES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta 
e três (08/03/1983), residente e domiciliado Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 486, 
bloco C, apartamento 409, Vila Pedro Moreira, 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Es-
tado, Guarulhos, SP, fi lho de João Fernando Silva e de Inês Sipos Lopes Silva. MA-
RIANA RITA QUINTANA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida 
em Subdistrito Móoca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil 
novecentos e noventa e três (23/04/1993), residente e domiciliada Rua Etelvino Gama 
Sobrinho, 08, B, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto 
Quintana e de Lucimary Andrea Opalsqui Brossi.”Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N 
do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

ALBERTO LUIS DE LIMA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Araruna, Estado da Paraíba (CN:LV.A/038.FLS.200V ARARUNA/PB), Araruna, PB no 
dia dez de fevereiro de mil novecentos e sessenta e três (10/02/1963), residente e do-
miciliado Rua Alfredo Catalani, 73, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Gomes de Azevedo e de Severina de Lima Gomes. LUCINEIDE BULHÕES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ibirapitanga, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/013.FLS.114 IBIRAPITANGA/BA), Ibirapitanga, BA no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e sete (28/01/1967), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Catalani, 73, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro 
dos Santos e de Maria Pereira Bulhões dos Santos.

DIONÍSIO FORNAROLIS, estado civil divorciado, profi ssão marceneiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis (14/10/1976), residente e domiciliado Rua Feres Wardini, 10, A, Parque Savoy City, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Fornarolis e de Hilda Gomes Fornarolis. 
CRISTIANE VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.037-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e oito (09/09/1978), 
residente e domiciliada Rua Gita, 68, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Vicente da Silva e de Josefa Maria da Silva.

IGOR FLORES BELO RANZANI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/326.FLS.250V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(25/11/1998), residente e domiciliado Rua Anhupoca, 150, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Ranzani Neto e de Maria Aparecida de Jesus Flores Belo Ranzani. 
JOYCE DE CAMARGO FRANCO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/346.FLS.042V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de junho de mil novecentos e noventa e nove (23/06/1999), residente e domiciliada 
Rua Serrana, 945, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto 
Franco e de Andreia Cristina de Camargo Franco.

ADAILTON ARAÚJO DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de limpeza, nas-
cido em Conceição do Canindé, Estado do Piauí, Conceição do Canindé, PI no dia vinte e 
um de novembro de mil novecentos e oitenta e três (21/11/1983), residente e domiciliado 
Rua Daniel Mongolo, 294, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bento Tomaz de Sá e de Maria das Dores Araújo de 
Sá. EDINAURA DE SOUSA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente/balconista, 
nascida em Paulistana, Estado do Piauí (CN:LV.A/017.FLS.097-2º OFÍCIO DE PAULISTA-
NA/PI), Paulistana, PI no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (09/04/1985), 
residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 294, bloco B, apartamento 52, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilzabete de Sousa Vieira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: ADEMAR DIAS DA COSTA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido em Imaculada, PB, no dia (27/02/1961), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Emiliano Dias e de Severina Maia Dias. A pretendente: 
MARIA ROSANILDA PALMEIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
tecnica em enfermagem, nascida em Santa Luzia, PB, no dia (11/06/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Benjamim do Nascimento e 
de Terezinha Palmeira do Nascimento.

O pretendente: IVAN MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joseli Marques dos Santos e de Ivonete Ribeiro Cabral. A pretendente: 
CAMILA SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Silvestre dos Santos Filho e de Neuzineia Santana dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Macedo de Barros e de Edvane Ferreira 
de Jesus. A pretendente: VITORIA BATISTA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1998), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adauto Henrique de Lima e de Vandecleia 
Batista dos Santos.

O pretendente: WILSON SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (21/12/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Manoel da Silva e de Zulmira Josefa da 
Silva. A pretendente: IVALDA PINHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Barreiros, PE, no dia (17/05/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivaldo Inácio da Silva e de Amara Gomes de Pinho.

O pretendente: MARCELO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Alves da Silva e de Laurita Francisca de Jesus. A 
pretendente: KAROLINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1992), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Honorio Gonçalves de Oliveira e de Maria 
Jose da Conceição.

O pretendente: GEOVANE OLIVEIRA GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Gandu, BA, no dia (14/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elio Galvão e de Maria Neuza de Oliveira dos Santos. A pretendente: 
LUCILENE RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/01/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edinaldo de Lima e de Cleuza Rodrigues de Lima.

O pretendente: ARTHUR MATOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Valente, BA, no dia (15/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Americo Santos Lima e de Angela Maria dos Santos Matos. A 
pretendente: CAROLINE VENANCIO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão autono-
ma, nascida em Suzano, SP, no dia (20/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdenei Aparecido de Souza e de Maria Augusta Venancio de Souza.

O pretendente: PEDRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Itaiba, PE, no dia (03/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A preten-
dente: LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Canapi, AL, no dia (22/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Afonso Demesio da Silva e de Maria Sônia Vieira da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Iolanda Maria de Castro. A pretendente: ROSELY DALTRO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Feira de Santana, 
BA, no dia (30/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alcides da Silva Junior e de Elza Daltro da Silva.

O pretendente: ROGERIO DALTRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
de aplicativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides da Silva Junior e de Elza Daltro da Silva. A 
pretendente: ANA PAULA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Buerarema, BA, no dia (20/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo José Rodrigues e de Maria Carmem da Silva Rodrigues.

O pretendente: LUCAS TEIXEIRA DA PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
gesseiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Luiz da Paixão e de Edinilza Teixeira da Paixão. 
A pretendente: ALICIA DO ESPIRITO SANTO CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Willian Sidney de Melo Cruz e de 
Lucimara do Espirito Santo.

O pretendente: PATRICK LEITE CUSTODIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contro-
lador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Custodio da Silva e de Adriana Leite Car-
neiro. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
camareira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Marques Almeida e de Rivaneuda Alves da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS PEREIRA GUILHERMETT, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wandir Aparecido Guilhermett e de Eva Licia Pereira da Cruz. 
A pretendente: JÉSSIKA ALVES DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edimilson Alves de Freitas e de Carmelita Antonia da Silva Freitas.

O pretendente: MANUEL TIMÓTEO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em Sertânia, PE, no dia (03/01/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronides Timóteo da Silva e de Maria Bernadete 
Palmeira de Souza Silva. A pretendente: ELIANA SILVA NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Vagna, BA, no dia (16/09/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurelio do Nascimento Neto e de Marli 
Silva Barboza Nascimento.

O pretendente: CLAYTON LINO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Custodio Lino de Sousa e de Edinete Alves de Sousa. A pretendente: 
MARCIA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão camareira, nascida em Goiana, 
PE, no dia (14/10/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Arcelino da Silva e de Ivonete Lima da Silva.

O pretendente: ANDERSON CAVALCANTE DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1989), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Cavalcante de Almeida e de Maria de 
Fatima Cavalcante de Almeida. A pretendente: LUCIANA DE CAMPOS ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucio de Oliveira Rocha e de Naldir 
de Campos Rocha.

O pretendente: EDIVALDO DOMINGOS SIMÕES, estado civil divorciado, profi ssão ope-
rador de maquinas, nascido em Francisco Badaró, MG, no dia (25/04/1969), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Domingos dos Santos e 
de Maria José Simões. A pretendente: KATIA ELAINE DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/04/1971), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Marques Oliveira e de 
Zilda Ferreira Oliveira.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ GOMES MENDES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Mauá, SP, no dia (13/06/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel Mendes e de Marlene Maria Gomes Mendes. 
A pretendente: CRISTINA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão conferente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Flavio Oliveira de Lima e de Francisca Ferreira da Silva.

O pretendente: ALAN CÉSAR PEREIRA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josias José Cardoso e de Catarina Aparecida Pereira Cardoso. A 
pretendente: JANINE BELMONTE DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (17/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Amarildo de Paula e de Isabel Fernandes Belmonte de Paula.

O pretendente: PHABRICIO TENÓRIO, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/01/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Durval José Mariano Tenório e de Claudia Mantoan Tenório. A pretendente: 
LARISSA MACEDO PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anderson da Silva Pereira e de Gleice Macedo Rocha.

O pretendente: EDIVALDO ABREU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Garanhuns, PE, no dia (13/09/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Abreu da Silva Filho e de Cicera Elias Conceição da Silva. A 
pretendente: LINDINALVA ALVES TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1961), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nicanor Teixeira Lima e de Maria Alves Teixeira.

O pretendente: RENAN ALVES PONCE, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (28/12/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Reginaldo Lopes Ponce e de Maria Alves da Silva. A pretendente: KIMBERLY 
SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (11/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvenal 
Abreu da Silva Filho e de Arlinda Aparecida Santana.

O pretendente: ELVIS CORREIA PAES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Ferreira de Souza e de Elza Correia Paes. A pretendente: 
MIRELA DE OLIVEIRA CANUTO MARQUES, estado civil solteira, profi ssão babá, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wilian da Silva Canuto Marques e de Rose Mary de Oliveira Santos.

O pretendente: CLAUDEMIR APARECIDO AMERICO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de rouparia, nascido em Santo André, SP, no dia (24/06/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onadir Americo e de Maria Aparecida Barbosa Americo. A 
pretendente: KALIANE PINTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de vendas, nascida em Itabuna, BA, no dia (24/10/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos José dos Santos e de Janete Pinto dos Santos.

O pretendente: VIENES SANTANA PINO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Itabuna, BA, no dia (07/02/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Vivaldo Rosa de Pino e de Marisete de Santana Santos. A pretendente: ÉRIKA 
CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilberto Miguel da Silva e de Josefa Aparecida Monteiro da Silva.

O pretendente: ANDERSON CARVALHO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Ferreira da Costa e de Ivonete 
Carvalho de Almeida Silva. A pretendente: MILENA SILVA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Rodrigues de Souza 
Neto e de Janete Aparecida da Silva.

O pretendente: RICARDO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Esperidião dos Santos e de Maria Alves Esperidião 
dos Santos. A pretendente: MICHELLE LIMA VICTOR, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em Cedro, CE, no dia (21/11/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Victor Neto e de Euzelia Luiza Lima Victor.

O pretendente: ALBERTO EUZÉBIO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Perobal, PR, no dia (31/12/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ronilso Euzébio de Souza e de Rosa da Silva Souza. A pretendente: 
VIVIANA TEIXEIRA DE BARROS, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/09/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo de Barros e de Durvalina Teixeira de Barros.

O pretendente: JONATHAN HENRIQUE REIS ADÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
retifi cador, nascido em Suzano, SP, no dia (17/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Donizeti Adão e de Rita de Cassia Reis Adão. 
A pretendente: ANADEGE VANESSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de prescrição magistral, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (11/12/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norma Luiz dos Santos.

O pretendente: VINÍCIUS GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão es-
criturário, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Alexandre Ferreira e de Cilene Jose Gonçalves 
Ferreira. A pretendente: JÉSSICA FREITAS GOMES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Aelcio Gomes e de Rosina Freitas de Souza.

O pretendente: WALLACE CAVALCANTE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davi Rodrigues da Silva e de Maria 
Cavalante Mariano Santana. A pretendente: KARINA RODRIGUES STURARI, estado 
civil solteira, profi ssão cobradora de onibus, nascida em Ribeirão Pires, SP, no dia 
(13/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Batista 
Sturari e de Rosa Rodrigues Sturari.

O pretendente: RICHARD MARLON SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlon Santos Ferreira e de Adriana Pereira Gomes 
Santos Ferreira. A pretendente: SAMIRA RIBEIRO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Bezerra da Silva Junior e de Tatiana Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DERMEVAL TEODORO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em telecomunicação, nascido em Encruzilhada, BA, no dia (12/05/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deódeth Teodoro da Silva e de Fran-
cisca Barbosa Leal. A pretendente: SOLANGE CRISTINA CASTRO SAMPAIO, estado 
civil solteira, profi ssão diretora sindical, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José De Arimatea Do Nas-
cimento Sampaio e de Cleusa Castro Sampaio.

O pretendente: BRUNO VALENÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Osasco, SP, no dia (19/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Elias de Oliveira e de Regina Costa Valença. A 
pretendente: VITORIA CAROLINE ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ednilson da Silva e de Dalva Souza Andrade.

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão prepa-
rador de veiculos, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Burt Cavalcante dos Santos e de Elisangela Oliveira 
dos Santos. A pretendente: MILENA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenir Secundino dos Santos e de Aldeniza do 
Nascimento Souza.

O pretendente: MATHEUS VENANCIO DE GOIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de confeiteiro, nascido em Santo André, SP, no dia (23/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Vieira de Gois e de Zulmira Venancio. A 
pretendente: SABRINA MACHADO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Roni Claudio Paulino da Silva e de Rosemeire das Neves Cosmo Machado.

O pretendente: LUÍZ CARLOS DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santo Antônio, RN, no dia (27/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luíz Antônio Alves da Silva e de Maria José da Costa Silva. A pre-
tendente: JACIARA BEZERRA DA NÓBREGA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, 
nascida em Santo Antonio, RN, no dia (10/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domicio Toscano da Nóbrega e de Jamália Bezerra da Nóbrega.

O pretendente: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Cicero dos Santos e de Maria Rosa Pereira dos 
Santos. A pretendente: DAIANNA AGILDA DA SILVA ANACLETO, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em União dos Palmares, AL, no dia (12/03/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Anacleto Ferreira e de Luzia 
Gitana Carlos da Silva.

O pretendente: JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio Eustaquio Pereira e de Maria Auxiliadora 
Pereira. A pretendente: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são cozinheira, nascida em Araraquara, SP, no dia (10/09/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Pereira dos Santos e de Benedicta Celia 
Pereira dos Santos.

O pretendente: RONALDO DO NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (07/02/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Divino Jose Pereira e de Ana Messias 
do Nascimento Pereira. A pretendente: DEIZE DANIELA LIMA CHAVES, estado civil 
viúva, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Souza Lima e 
de Maria de Lourdes Taveira Lima.

No dia 31 deste mês, é cele-
brado o Dia do Nutricionista, 
profi ssional que se dedica a 
estudar maneiras de como 
levar uma vida mais saudável. 
E apesar de parecer uma ta-
refa simples ou obvia, certos 
casos necessitam de cuidados 
especiais na hora de montar 
um cardápio semanal, e por 
isso, a presença e o acompa-
nhamento dos nutricionistas 
é essencial.

Fernanda Alferes, nutricio-
nista responsável pelo Controle 
de Qualidade da Uni Alimentos, 
separou três casos muito co-
muns, que necessitam de uma 
atenção especial na hora de 
entrar em uma rotina de vida 
saudável. Confi ra:

• Dieta para celíacos - Algo 
muito recorrente para 
aqueles que cortam o glú-
ten do cardápio, é sentir 
fome o tempo todo e a 
grande difi culdade em en-
contrar um alimento sem 
a proteína que consiga 
dar a mesma saciedade. 
Porém, existe uma grande 
quantidade de alimentos 
básicos e fáceis de encon-
trar, como por exemplo o 
arroz, o milho, a batata e 
a mandioca.

Outra coisa que também é 
muito comum de se dizer, é que 
a dieta sem glúten já é essencial 
para o emagrecimento, porém, 
o que muitos não sabem, é que o 
glúten não é o fator responsável 
pelo aumento de peso, e sim o 
seu consumo em excesso.

• Dieta para veganos - 
Quando se diz respeito 
à dieta vegana, não quer 

A importância do Nutricionista 
para o seu estilo de vida

dizer necessariamente 
que ela é saudável , 
afinal, batata-frita com 
ketchup é uma refeição 
vegana, mas com altos 
níveis de calorias. O ide-
al para uma dieta vegana 
que evite deficiências 
nutricionais é comple-
mentar as refeições, seja 
o almoço ou o jantar, com 
legumes e sementes que 
combinem com os grãos 
para que a proteína seja 
completa.

• Dieta para ex-fumantes 
- Para uma alimenta-
ção saudável, é preciso 
consumir alimentos que 
possuam substâncias im-
portantes para o bom 
funcionamento do or-
ganismo, desta forma, o 
metabolismo do ex-fu-
mante voltará a ter uma 
normalidade e a dieta não 
será mais um sacrifício. O 
cigarro geralmente deixa 
os fumantes sem apetite, 
por isso eles não possuem 
uma rotina alimentar. 
Uma dica legal é ter horá-
rios fi xos para as refeições 
e também alimentos sau-
dáveis entre elas. 

Um alimento que eu gosto 
bastante é a mandioca, além de 
ser rica em fi bras - substância 
que transforma o carboidrato 
em energia, a mandioca tam-
bém aumenta os níveis de se-
rotonina – o neurotransmissor 
que age nas regiões do cérebro 
responsáveis pela sensação do 
bem-estar.

 
Fonte e mais informações:

 (www.unialimentos.com.br)

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 2

98
0-

7C
03

-3
54

0-
82

76
.


