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QUINTA-FEIRA 18 DE AGOSTO DE 2022

EDITAIS DE cASAmENTOS

Conversão  de  União  Estável  em  Casamen-
to:  Malcolm  Bennett  Pegler,  estado  civil  di-
vorciado,  profissão  ciências  da  computação,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  primeiro  
de  março  de  mil  novecentos  e  setenta  e  
um  (01/03/1971),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  Winston  Cintra  Pe-
gler  e  de  Lana  Jean  Bennett  Pegler.  Cyntia  
Nicole  Kiene,  estado  civil  solteira,  profissão  
terapeuta  holistica,  nascida  em  Landau,  no  
Palatinado,  República  Federal  da  Alemanha,  
ET  no  dia  vinte  e  sete  de  novembro  de  mil  
novecentos  e  setenta  e  dois  (27/11/1972),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  
filha  de  Rolf  Werner  Kiene  e  de  Agnes  
Angelica  Mager.
 João  Kleber  Silva  Gonçalves,  estado  ci-
vil  solteiro,  profissão  professor,  nascido  em  
São  Paulo,  SP  no  dia  quatorze  de  outubro  
de  mil  novecentos  e  noventa  (14/10/1990),  
residente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  
filho  de  João  Gonçales  Pinar  e  de  Elizaete  
Alves  da  Silva.  Tatiane  Rodrigues  Nunes,  
estado  civil  solteira,  profissão  professora,  
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  
quatro  de  julho  de  mil  novecentos  e  oitenta  
e  nove  (24/07/1989),  residente  e  domiciliada  
em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Rogerio  Ferreira  
Nunes  e  de  Claudia  Tertuliano  Rodrigues.
 Jose  Jailson  da  Silva,  estado  civil  solteiro,  
profissão  cabeleireiro,  nascido  em  Jurema,  
PE  no  dia  nove  de  junho  de  mil  novecen-
tos  e  oitenta  e  oito  (09/06/1988),  residente  
e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  
Jose  Lourenço  da  Silva  e  de  Maria  Zulmira  
da  Silva.  Selma  Santana  de  Jesus,  estado  
civil  solteira,  profissão  auxiliar  de  limpe-
za,  nascida  em  Castro  Alves,  BA  no  dia  
dezoito  de  abril  de  mil  novecentos  e  no-
venta  (18/04/1990),  residente  e  domiciliada  
em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Eládio  Angelo  
de  Jesus  e  de  Maria  Conceição  Santana  
de  Jesus.
 Alessandro  Donizete  de  Moura,  estado  civil  
solteiro,  profissão  empresário,  nascido  em  
São  Paulo,  SP  no  dia  dez  de  janeiro  de  mil  
novecentos  e  setenta  e  seis  (10/01/1976),  
residente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  
filho  de  Orlando  de  Moura  Filho  e  de  Maria  
Lucia  Brasil  de  Moura.  Taciany  Costa  Lima  
Brustolim,  estado  civil  solteira,  profissão  
estilista  de  moda,  nascida  em  Cambará,  
PR  no  dia  dezenove  de  setembro  de  mil  
novecentos  e  oitenta  e  oito  (19/09/1988),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  
filha  de  José  Luis  Brustolim  e  de  Natalina  
Costa  Lima  Brustolim.

Danilo  Bezerra  Santos,  estado  civil  solteiro,  
profissão  operador  de  caixa,  nascido  em  
São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  seis  de  fe-
vereiro  de  dois  mil  e  quatro  (26/02/2004),  
residente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  
filho  de  Gilberto  Santos  da  Silva  Junior  
e  de  Aleandra  Alves  Bezerra.  Rute  Souza  
Gonçalves,  estado  civil  solteira,  profissão  
agente  comunitário  de  saúde,  nascida  em  
São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  um  de  ou-
tubro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  nove  
(21/10/1999),  residente  e  domiciliada  em  
São  Paulo,  SP,  filha  de  Alvino  Pereira  Gon-
çalves  e  de  Jeovania  Souza  Nascimento.
Pedro  Henrique  Alves  dos  Santos,  estado  
civil  solteiro,  profissão  auxiliar  de  transporte,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  
três  de  outubro  de  mil  novecentos  e  noven-
ta  e  oito  (23/10/1998),  residente  e  domicilia-
do  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  Jailton  Reis  
dos  Santos  e  de  Jacilene  Maria  Alves  de  
Miranda.  Débora  Moreira  de  Souza,  estado  
civil  solteira,  profissão  assistente  adminis-
trativo,  nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  
vinte  e  nove  de  dezembro  de  dois  mil  e  
três  (29/12/2003),  residente  e  domiciliada  
em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Elimar  Balbino  
de  Souza  e  de  Maria  Moreira  da  Silva.
Conversão  de  União  Estável  em  Casamen-
to:  Valdir  de  Araujo,  estado  civil  solteiro,  
profissão  motorista,  nascido  em  São  Paulo,  
SP  no  dia  nove  de  janeiro  de  mil  novecen-
tos  e  sessenta  e  seis  (09/01/1966),  residen-
te  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  filho  de  
Valmir  Felix  de  Araujo  e  de  Valdete  Ferreira  
Dias.  Sandra  dos  Santos  Silva,  estado  ci-
vil  divorciada,  profissão  do  lar,  nascida  em  
São  Paulo,  SP  no  dia  três  de  junho  de  mil  
novecentos  e  setenta  e  oito  (03/06/1978),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  
filha  de  Francisco  dos  Santos  Silva  e  de  
Eva  Lucia  Rodrigues  Silva.
Nicolas  Gregory  Santos  Gomes,  estado  ci-
vil  solteiro,  profissão  auxiliar  de  açougueiro,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  treze  
de  julho  de  dois  mil  e  quatro  (13/07/2004),  
residente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  
filho  de  Francisco  de  Oliveira  Gomes  e  
de  Alaice  Santos  Gomes.  Jammyly  Karo-
lina  Maria  de  Moura,  estado  civil  solteira,  
profissão  estudante,  nascida  em  Recife,  PE  
no  dia  seis  de  janeiro  de  dois  mil  e  seis  
(06/01/2006),  residente  e  domiciliada  em  
São  Paulo,  SP,  filha  de  Edvânia  Maria  de  
Moura.
Alexsandro  Gonzaga  Lima,  estado  civil  di-
vorciado,  profissão  autônomo,  nascido  em  
Barueri,  SP  no  dia  treze  de  agosto  de  mil  
novecentos  e  setenta  e  oito  (13/08/1978),  
residente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  
filho  de  Sebastião  Gonzaga  Lima  e  de  
Izabel  Maria  de  Lima. Edlene  Gomes  das  
Neves,  estado  civil  solteira,  profissão  auxi-
liar  de  cozinha,  nascida  em  São  Felipe,  BA  
no  dia  vinte  e  dois  de  novembro  de  mil  
novecentos  e  setenta  e  três  (22/11/1973),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  
filha  de  Renato  Barbosa  das  Neves  e  de  
Antonia  Gomes  das  Neves.

 Lucas  Machado  Silva,  estado  civil  solteiro,  
profissão  representante  comercial,  nascido  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  seis  de  
maio  de  mil  novecentos  e  noventa  e  cin-
co  (26/05/1995),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  João  Bosco  Cus-
tódio  da  Silva  e  de  Lourdes  Melo  Macha-
do  Silva. Mariana  Gama  Martz,  estado  civil  
solteira,  profissão  consultora  de  atratividade,  
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  quatro  
de  setembro  de  mil  novecentos  e  noventa  
e  dois  (04/09/1992),  residente  e  domiciliada  
em  São  Paulo,  SP,  filha  de  Martin  Wey  
Martz  e  de  Juliane  de  Souza  Gama.
Rogerio  Ferreira  da  Silva,  estado  civil  di-
vorciado,  profissão  técnico  em  plásticos,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  
sete  de  maio  de  mil  novecentos  e  setenta  
e  nove  (27/05/1979),  residente  e  domiciliado  
em  São  Paulo,  SP,  filho  de  José  Antonio  
Ferreira  da  Silva  e  de  Maria  José  de  Olivei-
ra  Silva.  Claudia  Campos  dos  Santos,  es-
tado  civil  solteira,  profissão  dona  de  casa,  
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  treze  
de  novembro  de  mil  novecentos  e  oitenta  
e  três  (13/11/1983),  residente  e  domiciliada  
em  São  Paulo,  SP,  filha  de  José  Andrade  
dos  Santos  e  de  Ildeni  Lima  Campos.
José  Raimundo  do  Nascimento,  estado  civil  
solteiro,  profissão  técnico  eletrônico,  nascido  
em  Mauriti,  CE  no  dia  trinta  de  dezem-
bro  de  mil  novecentos  e  setenta  e  dois  
(30/12/1972),  residente  e  domiciliado  em  
São  Paulo,  SP,  filho  de  Raimundo  Pedro  
do  Nascimento  e  de  Maria  Raimunda  San-
tos  do  Nascimento.  Luzia  Fidelis  de  Arau-
jo,  estado  civil  divorciada,  profissão  do  lar,  
nascida  em  São  Lourenço  da  Mata,  PE  no  
dia  doze  de  dezembro  de  mil  novecentos  
e  sessenta  e  dois  (12/12/1962),  residente  
e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  filha  de  
Sergio  Fidelis  de  Araujo  e  de  Edite  Arcelina  
de  Araujo.
Renato  Aragão  da  Silva,  estado  civil  sol-
teiro,  profissão  padeiro,  nascido  em  São  
Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  três  de  outubro  
de  mil  novecentos  e  noventa  (23/10/1990),  
residente  e  domiciliado  em  São  Paulo,  SP,  
filho  de  Cicero  José  da  Silva  e  de  Maria  do  
Carmo  Benicio  da  Silva.  Caroline  Pereira  da  
Silva,  estado  civil  solteira,  profissão  técnica  
de  enfermagem,  nascida  em  São  Paulo,  
SP  no  dia  vinte  e  quatro  de  junho  de  mil  
novecentos  e  noventa  e  seis  (24/06/1996),  
residente  e  domiciliada  em  São  Paulo,  SP,  
filha  de  Carlos  Alberto  da  Silva  e  de  Ana-
lice  Pereira  da  Silva. 
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