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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: NICOLAS DANTAS ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Suzano, SP, no dia (10/12/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco dos Santos Rocha e de Meire Rose de Araujo 
Dantas Rocha. A pretendente: ALINE LIMA BORGES, estado civil divorciada, profi ssão 
supervisora de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir dos Santos Borges e de 
Ivonete Ferreira Lima Borges.

O pretendente: PLINIO VITOR BISPO DA SILVA BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de mecânico, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (27/04/2000), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Plinio Marcos da Silva Braga 
e de Ana Lucia Bispo dos Santos. A pretendente: JOYCE RODRIGUES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão mensageira hospitalar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(02/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
da Silva e de Simone Rodrigues da Cruz.

O pretendente: SEVERINO ZEFERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido em Cupira, PE, no dia (02/08/1948), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Zeferino da Silva e de Maria da Soledade. A pretendente: 
MARIA DOLORES FIXE MOTTA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Tabira, 
PE, no dia (30/06/1951), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Rufi no Pedra Fixe e de Maria de Lourdes Nunes.

O pretendente: FILIPE ALVES FAIOLI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Sorriso, MT, no dia (29/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Izaias Faioli e de Terezinha Alves Faioli. A pretendente: LETICIA ALENCAR 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (01/10/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson 
Figueiredo de Souza e de Viviane de Souza Alencar.

A pretendente: DANIELA LOPES DO COUTO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Clarice Lopes do Couto. A pretendente: MARLÚCIA DIAS COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão instrutora de treinamento, nascida em Araguaina, TO, no 
dia (21/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia 
Dias Costa.

O pretendente: CLAUDECI ROCHA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de manutenção, nascido em Piripá, BA, no dia (21/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Barros Santana e de Sueli Dias da Rocha. 
A pretendente: SARAH SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administradiva, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Costa Nascimento e de Josina de Jesus 
Santos Nascimento.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Serafi m Ribeiro dos Santos e de Judite Barbosa 
dos Santos. A pretendente: ELAINE ALMEIDA BARBOSA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão tecnica de enfermagem, nascida em Rio Claro, RJ, no dia (20/09/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Barbosa de Sousa e de Adelia 
Almeida Barbosa.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
encarregado de produção, nascido em Suzano, SP, no dia (08/07/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Figueira dos Santos e de 
Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: ELISABETE APARECIDA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/02/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio da 
Silva e de Catarina Ramos da Silva.

O pretendente: ELAIDO RAEL RODRIGUES NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
contabilista, nascido em Recife, PE, no dia (07/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ângelo Nogueira e de Maria de Fátima Rodrigues 
Nogueira. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacira dos Santos Cruz.

O pretendente: ANTÔNIO MARTINS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Sobral, CE, no dia (04/03/1966), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Martins Ripardo e de Isabel Bastos Pereira Ripardo. A pretendente: 
ELIZABETH MORAES CORREIA, estado civil solteira, profi ssão encarregada de limpeza, 
nascida em São Vicente Férrer, MA, no dia (24/02/1966), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvencio Correia e de Antonia Lisbôa Moraes Correia.

O pretendente: LAERCIO SIQUEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido 
em Graça Aranha, MA, no dia (28/12/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves de Lima e de Maria Ester Siqueira Lima. A preten-
dente: ELIANA DOS SANTOS MONTE, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valfrido Justiniano dos Santos e de Antonia Costa dos Santos.

O pretendente: PAULO SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (07/04/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ferreira dos Santos e de Dulce Maris Souza Bastos. A 
pretendente: EMILLY DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ana Paula da Silva Santos.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS PESSOA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Pessoa e de Ana Celia Santos Lima. A 
pretendente: KELLY CRISTINA VIDAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Arataca, BA, no dia (04/03/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dionísio dos Santos e de Neide Oliveira Vidal.

O pretendente: DENILSON DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão metalurgico, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Milton Calixto de Oliveira e de Maria de Lurdes de Oliveira. A 
pretendente: CELIA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Arcanjo da Silva e de Leonina Pereira da Silva.

O pretendente: TIAGO CONRADO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionario publico estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira Fernandes e de 
Zilca Conrado Fernandes. A pretendente: TABATA PEDROSA GONÇALES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(21/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderlei da 
Silva e de Cassia Pedrosa Gonçales da Silva.

O pretendente: EDUARDO YOSHIKAZU SHIRAISHI, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro mecanico, nascido em São José dos Campos, SP, no dia (11/12/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Eiji Shiraishi e de Marilsa Akemi 
Shiraishi. A pretendente: THAÍS CARDOSO GOLZ, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em Itanhaém, SP, no dia (20/02/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adolfo Golz Junior e de Maria Augusta Cardoso.

O pretendente: FABIO DARÉ, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (03/01/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Daré e de Maria do Carmo dos Santos. A pretendente: CLAUDIA 
REGINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edilson Fernando da Silva e de Josefi na de Souza Silva.

O pretendente: MAURICIO REGINATO ROBERTO, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oliveira Roberto e de Elza Reginato Roberto. 
A pretendente: VANUSA DE SOUZA GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Batista Ferreira e de Izabel 
de Souza Gonçalves Ferreira.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS TORRES, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador de dry wall, nascido em Arujá, SP, no dia (07/08/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Henrique de Oliveira Torres e de Florimar Elioterio dos 
Santos. A pretendente: ANGELICA DOS SANTOS VICENTE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/05/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sergio Vicente e de Olandia Ferreira dos Santos Vicente.

O pretendente: ANDERSON CARLOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Artur de Souza e de Zenilda de Souza. A pretendente: 
EVELYN CAMILO ROCHA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/02/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Pereira Rocha e de Roselice Camilo.

O pretendente: GILVAN NOGUEIRA DE CAMPOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (27/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Nogueira de Campos e de Geruza Gomes da 
Silva Campos. A pretendente: JOICE SOUZA CAMPOS CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de George Campos Cruz e de Telma Malaquias de Souza.

O pretendente: JOEL NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Montanha, ES, no dia (13/01/1965), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Belarmino dos Santos e de Gidilzete Nunes Pires dos Santos. A pretendente: 
VALQUIRIA DOS SANTOS ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão dentista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/05/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Daniel de Souza Andrade Junior e de Neide Isabel dos Santos Andrade.

O pretendente: BRUNO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de rede, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves dos Santos e de Cristina Alves Couto. A pretendente: DA-
NIELLE APARECIDA NUNES DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Moacir Ferreira de Brito e de Elizete Aparecida Nunes de Brito.

O pretendente: TIAGO DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açogueiro, nas-
cido em Itagibá, BA, no dia (29/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Nelson Silva e de Gloria de Almeida Silva. A pretendente: AMANDA CAROLINA 
COUTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (24/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rogerio Pereira da Silva e de Cristina Alves Couto.

O pretendente: RENAN CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos de Oliveira e de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: 
MARCELA LOUÍSE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão tecinica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Lourdes dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (23/10/1970), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cyro Ferreira Lima e de Maria Brasolina da Silva. A pretendente: SUELI ALVES 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/10/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romulo Bispo de 
Almeida e de Maria Helena Alves de Sousa.

O pretendente: CICERO BARROSO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1957), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Otacilio Barroso da Silva e de Maria Gomes da Silva. A pretendente: 
ANGELA DE PAULO CORDEIRO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em Baturité, CE, no dia (28/12/1961), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Ramos Cordeiro e de Luiza Ferreira Ramos.

O pretendente: ADAILTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Martins da Silva e de Arlete Santos Bonfi m da Silva. A preten-
dente: LETICIA LEITE ALVES BACURAU, estado civil solteira, profi ssão operadora de tele 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genilton Alves Bacurau e de Francisca Leite Sobrinha Bacurau.

O pretendente: ANDRE RODRIGUES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bezerra da Costa e de Rosalina Rodrigues da Silva. 
A pretendente: IRANILDE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão cabeleleira, 
nascida em Saúde, BA, no dia (27/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Santos da Silva e de Ivaní Maria de Jesus.

O pretendente: ADRIANO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
prevenção de perdas, nascido em Jupi, PE, no dia (26/07/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nunes da Penha e de Lourdes Matias da Penha. 
A pretendente: EDILENE BRITO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1982), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias Ferreira de Souza e de Adelia Brito de Souza.

O pretendente: CLEONES APARECIDO LIMA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Meneses Ribeiro e de Maria de Fatima Pais de 
Lima. A pretendente: MARCELA LUCIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luiza dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS BARBOZA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gildo Dias Campos e de Elisabete Maria Barboza Campos. A pretendente: 
INGRID ALMEIDA MORAES, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Xavier Moraes Lima e de Milta Maria de Almeida.

O pretendente: RODINEI BARBOSA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Joelita Barbosa dos Santos. 
A pretendente: MARINEIDE ALVES DE ARAUJO SANTOS, estado civil viúva, profi ssão 
operadora de maquinas, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (18/10/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benicio Araujo e de Delza Alves de Araujo.

O pretendente: PAULO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Dom Pedro, MA, no dia (17/04/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Luis Ferreira Neto e de Maria Ferreira Neta. A pretendente: MARIA APARECIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tuntum, MA, no dia (04/06/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luís Rodrigues da Silva e de 
Maria Leuda da Silva.

O pretendente: MARCIO CRISTIANO JESUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Joana da Silva. A pretendente: SUELLEN CRISTI-
NA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/04/1995), residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de Jose Manoel Ribeiro dos Santos e de Ivone Galdino dos Santos.

O pretendente: HENRY ALEKSANDER RIBEIRO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Railson Oliveira Costa e de Valquiria Ribeiro da Cruz. A 
pretendente: MARIA APARECIDA COELHO DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Coelho de Moraes e de Zelia Moraes Chaves Coelho.

O pretendente: ANDRE WESLEY DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico eletro-
nico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Wanderley da Silva e de Ana Lucia Antão da Silva. A pretendente: 
FABIANA MARQUES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistende administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Enork Aprigio dos Santos e de Aparecida Marques de Oliveira Santos.

O pretendente: THIAGO ALVES DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Lopes de Santana e de Flaviana Pereira 
Alves. A pretendente: SAMARA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de loja, nascida em Tupanatinga, PE, no dia (11/05/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues da Silva e de Maria 
Alves dos Santos Silva.

 

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: FRANCISCO DO NASCIMENTO COUTO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, psicólogo, natural de Osasco, SP, no dia (01/12/1983), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Rodrigues Couto e de Olga Aparecida 
do Nascimento. A pretendente: THÔNYA SERENA FERNANDES DE ARAUJO, de na-
cionalidade brasileira, solteira, professora, natural de Osasco, SP, no dia (04/11/1988), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Luis Fernandes de Araujo 
e de Lucia de Fatima do Nascimento Fernandes de Araujo.

O pretendente: ADALBERTO HERNANDEZ GOITIA, de nacionalidade venezuelana, 
solteiro, instrutor de yoga, natural da Venezuela, no dia (06/01/1993), rresidente e do-
miciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Antonio Hernandez Leon e de 
Araitza Valle Goitia Lopez. O pretendente: NICOLAS ALEXANDER FRITZ JENTZSCH, 
de nacionalidade alemã, solteiro, professor, natural da Alemanha, no dia (05/10/1982), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Fritz Oskar Jentzsch e de 
Winnie Martina Jentzsch.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA PONTES, estado civil solteiro, profissão 
assistente de controladoria, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, no dia 
(19/08/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Sérgio de Oliveira Pontes e de Maria Rosineide Ferreira. A pretendente: NATHALIA 
RODRIGUES BEZERRA, estado civil solteira, profissão estagiaria de administra-
ção, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (13/11/1998), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jamesson Araujo Bezerra 
e de Aurea Lucia Rodrigues.

O pretendente: BRUNO DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (02/10/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo de Oliveira e de 
Alessandra de Jesus Oliveira. A pretendente: MARA CRISTINA CHUMEI, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (18/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Romeu Chumei e de Vanda Pereira.

O pretendente: LINDENBERG DOS SANTOS ASSIS, estado civil divorciado, pro-
fissão operador de grua, nascido em Malta - PB, no dia (19/10/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos de Assis e de 
Lúcia dos Santos Assis. A pretendente: MARIA DA GLORIA CORREA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia (01/02/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Juvenal Correa da Silva e de Ivonete Correa da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorcia-
do, profissão funcionário público, nascido em Argolas - ES, no dia (05/12/1954), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José de Oliveira 
e de Laci Rodrigues de Oliveira. A pretendente: LUZIA DOURADO SANTOS, es-
tado civil viúva, profissão do lar, nascida em Arco Verde - PE, no dia (13/12/1975), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hermenegildo 
Costa Dourado e de Maria de Lourdes dos Santos Dourado.

O pretendente: IVAN OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão conta-
dor, nascido em Mamanguape - PB, no dia (08/02/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanildo Gomes da Costa e de Maria 
das Graças Oliveira da Costa. A pretendente: NATHALIA DE SOUSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão contadora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (26/12/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Arnaldo Roque da Silva Filho e de Maria Aparecida de Sousa da Silva.

O pretendente: FELIPE MACHADO DÓRIA, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de cobrança, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (09/01/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Fernando Nascimento 
Dória e de Cristina Machado Dória. A pretendente: NATHÁLIA DE ARAÚJO ZACA-
RO, estado civil solteira, profissão analista monitoria, nascida em Matão - SP, no 
dia (18/01/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Sílvio José Zacaro e de Rosângela de Araújo Silva Zacaro.

O pretendente: YURI MARUNO FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (02/12/2000), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Sergio Figueiredo 
e de Silmara Maruno. A pretendente: ANA CAROLINA APOSTOLO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (11/12/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Wagner Apostolo da Silva e de Marilene Maria Apostolo da Silva.

O pretendente: JULIO DE JESUS, est ado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Itagibá - BA (Registrado no Distrito de Japomirim), no dia (14/12/1962), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria da Glória de Jesus. 
A pretendente: ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Ipiaú - BA, no dia (09/05/1966), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Rodrigues dos Santos e de Maximina de 
Souza Santos.

O pretendente: MARIO LUIS URBANO DE OLÍVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão mestre de obra, nascido em Ibiassucê - BA, no dia (10/04/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deusdete Urbano de 
Olíveira e de Maria das Graças Rodrigues de Oliveira. A pretendente: TALIA DA 
SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (19/10/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Eliseu do Nascimento e de 
Marilene Alves da Silva.

O pretendente: CELSO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia (09/04/1955), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jayr de Souza e de Elza Mendes de Souza. A pre-
tendente: ELAINE BATISTA DIAS, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida 
em Santo André - SP (1º Subdistrito), no dia (17/10/1966), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celio Batista Dias e de Tania Maria Vieira Dias.

O pretendente: CAIO GUEDES SOARES LAZARO, estado civil solteiro, pro-
fissão operador de empilhadeira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(28/11/ 1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Getulio Agnaldo Lazaro e de Luciana Guedes Soares Lazaro. A pretendente: 
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Entre Rios - BA, no dia (06/04/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luís Antonio dos Santos e de Sônia Maria 
Ferreira dos Santos.

Segundo o estudo, apoiado 
pela Fapesp, as bactérias 
intestinais do mosquito 

infl uenciam o desenvolvimento 
do parasita causador da doença 
no organismo do inseto, o que 
altera também as chances de 
transmissão para humanos.

Quando o Anopheles darlingi 
pica um humano que está com 
malária, ocorre uma interação 
entre o parasita e as bactérias 
intestinais do mosquito, o que 
é crucial para a continuação 
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da malária no país
A conclusão de um estudo conduzido na Universidade Estadual Paulista (Unesp) pode abrir para cientistas 
a possibilidade de pensar em estratégias de bloqueio da transmissão da malária pelo mosquito vetor

Estudo pode levar a estratégias para modifi car população de insetos.

do ciclo de transmissão da 
doença. O conjunto de micro
-organismos no intestino do 
mosquito parece determinar 
sua vulnerabilidade à infecção 
pelo parasita Plasmodium vi-
vax – espécie responsável pela 
maioria dos casos de malária 
no Brasil.

“Descobrimos que, no in-
testino do Anopheles, a carga 
parasitária tem infl uência na 
composição da microbiota e 
vice-versa. Após investigar a 

relação parasita-bactéria mais 
a fundo, integrando dados da 
composição da microbiota a 
análises genéticas referentes 
a imunidade do mosquito, 
pretendemos realizar estudos 
de silenciamento de genes. O 
objetivo é desenvolver mos-
quitos imunes ao Plasmodium 
vivax”, disse o professor Jayme 
Augusto de Souza-Neto, da 
Unesp de Botucatu e coorde-
nador do projeto.

Dessa forma, o mosquito não 

se infecta e, consequentemen-
te, não transmite o parasita 
para humanos, explicou Souza-
Neto, que é professor do De-
partamento de Bioprocessos 
e Biotecnologia da Faculdade 
de Ciências Agronômicas da 
Unesp. A descoberta vai pos-
sibilitar o desenvolvimento 
de estratégias de modifi cação 
de população, por exemplo, 
liberar na natureza mosquitos 
transgênicos que sejam imunes 
ao parasita da malária (ABr).
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