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EDITAL DE PROCLAMAS
________________________________________________________________________________________

CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SUCURSAL
Faço saber que pretendem casar-se:
1.NÍCOLAS PEDRINHANICOLAU e LUNARDABARCELOS CERQUEIRA.
Ele, Natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão advogado,
residente e domiciliado neste distrito, filho de GERALDO IBRAHIM NICOLAU e de DENIZE PEDRINHANICOLAU.
Ela, Natural de Prado-BA, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira, profissão esteticista, residente
e domiciliada neste distrito, filha de ROBERTO CARLOS PEIXOTO CERQUEIRA e de EDINÉIA BARCELOS
CERQUEIRA.
2.RAMON TINTORI DOS SANTOS e JÉSSICACRUZ VENTURINI.
Ele, Natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão engenheiro
eletricista, residente e domiciliado neste distrito, filho de JOSÉ XAVIER DOS SANTOS e de SIDINÉIA
APARECIDATINTORI.
Ela, Natural de Serra-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão oceanógrafa,
residente e domiciliada neste distrito, filha de HELIO VENTURINI e de GERUSACRUZ VENTURINI.
3.WOLFGAN PORTELAe ESTELLAMARIS GUIATAVARES DE MATTOS.
Ele, Natural de Jersey City-EUA, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista de
caminhão, residente e domiciliado neste distrito, filho de HECTOR MANUEL PORTELA TREVIÑO e de MARIA
LUCIANASCIMENTO.
Ela, Natural de Itaperuna-RJ, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão dentista, residente
e domiciliada à Rua Monteiro Lobato, nº 353, Aptº 06, Soteco em Vila Velha-ES, filha de HILDSON ANTUNES DE
MATTOS e de MARCIAREGINATAVARES.
4.MIKE ROMAIN KASELe SARAH CRISTIANE VILAÇADO PIM.
Ele, Natural de Esch-Sur-Alzette-, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteiro, profissão
engenheiro industrial elétrico e telecomunicação, residente e domiciliado à 2, Rue Portland L-4281, Esch-Sur-
Alzette , filho de NORBERT PIERRE KASELe de CHARLOTTEAURÉLIE GOERGEN.
Ela, Natural de Belo Horizonte-MG, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira, profissão Autônoma,
residente e domiciliada neste distrito, filha de JOSÉ BENVINDO DO PIM e de LUCINEIAVILAÇADO PIM.
5.RICARDO BRIOSCHI MINETI e LIAPERLAFEITOZACALIMAN.
Ele, Natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciado, profissão
empresário, residente e domiciliado neste distrito, filho de ALCIDES MINETI e de SANDRA MARIA BRIOSCHI
MINETI.
Ela, Natural de Vitória-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão enfermeira, residente
e domiciliada neste distrito, filha de BENITO CALIMAN e de IZABELFEITOZACALIMAN.
6.CAIO RAMOS DASILVAe RHANIERE REZENDE OLIVEIRA.
Ele, Natural de Barra Mansa-RJ, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão biologo,
residente e domiciliado neste distrito, filho de BRAULINO MARTINS DA SILVA e de NADIA MARIA FERREIRA
RAMOS DASILVA.
Ela, Natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão pedagoga, residente
e domiciliada neste distrito, filha de WILIAM FRANCISCO DE OLIVEIRAe de JANETH DE REZENDE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.

Vila Velha, ES, 26 de Junho de 2018
Lucy de Oliveira Ruy

Oficiala do Registro Civil
________________________________________________________________________________________

CARTÓRIO SARLO VITÓRIA ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.WASHINGTON LUIZ LOPES, natural de Vila Velha-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil
solteiro, profissão mecânico industrial, residente na Rua Sebastião Costa, n° 15, Joana D'arc, Vitória-ES e
JULIANA FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA, natural de Afonso Cláudio-ES, com vinte e um (21) anos de idade,
estado civil solteira, profissão atendente, residente na Rua Sebastião Costa, n° 15, Joana D'arc, Vitória-ES. 22311
2.MARCOS ADRIANO DE AVELINO CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com vinte e tres (23) anos de idade,
estado civil solteiro, profissão repositor, residente na Rua Manoel Pinheiro, n° 130, Maruípe, Vitória-ES e LAIS DE
CARVALHO ROCHA, natural de Vitória-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão do lar,
residente na Rua Manoel Pinheiro, n° 130, Maruípe, Vitória-ES. 22303
3.RENATO GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil
divorciado, profissão porteiro, residente na Rua Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, n° 54, Gurigica,
Vitória-ES e ISIS SERRA COSTA, natural de Vitória-ES, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil
solteira, profissão porteira, residente na Rua Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, n° 54, Gurigica,
Vitória-ES. 22310
4.FABRICIO BEZERRA CARLOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado
civil divorciado, profissão arquiteto urbanista, residente na Rua Coronel Etienne Dessaune, nº 117, de Lourdes,
Vitória-ES e FLÁVIASOARES CARVALHO, natural de Fortaleza-CE, com trinta e nove (39) anos de idade, estado
civil solteira, profissão enfermeira, residente na Rua Guadalajara, nº 58, Santa Cecília, Vitória-ES. 22312
5.SAULO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro,
profissão trabalhador portuário avulso, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, nº 258, Santo Antônio,
Vitória-ES e FABIULA BRAVIM, natural de Vitória-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira,
profissão do lar, residente na RuaAderbalAthayde Guimarães, nº 258, SantoAntônio, Vitória-ES. 22309
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.

Vitória ES, 26 de Junho de 2018.
RODRIGO SARLO ANTONIO

Oficial do Registro Civil
________________________________________________________________________________________

CARTÓRIO AMORIM GOIABEIRAS - ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.ROBSON SANTOS DAS VIRGENS, , brasileiro, , profissão motorista, com trinta e um (31) anos de idade, ,
estado civil solteira, natural de , natural de Itabuna--BA, residente e domiciliado na , residente na Rua Santa Luzia,
nº 119, Jardim Tropical, em Serra--ES e EDILEUZA COSTA DA SILVA, , brasileira, , profissão passadeira, com
trinta e dois (32) anos de idade, , estado civil solteira, natural de , natural de Teixeira de Freitas--BA, residente e
domiciliada na , residente na RuaAmélia Tartuce Nasser, nº 670, Jardim da Penha, em Vitória--ES. 22200
2.WINSTON CARNEIRO E GAMA, , brasileiro, , profissão engenheiro, com trinta e tres (33) anos de idade, ,
estado civil solteiro, natural de , natural de Linhares--ES, residente e domiciliado na , residente na Rua Elesbão
Linhares, nº 288,Apto 301, Praia do Canto, em Vitória--ES e CAROLINANEIVATEIXEIRA, , brasileira, , profissão
escrevente, com trinta e tres (33) anos de idade, , estado civil solteira, natural de , natural de Vitória--ES, residente
e domiciliada na , residente na Rua Elesbão Linhares, nº 288,Apto 301, Praia do Canto, em Vitória--ES. 22197
3.ROGERIO GOES CAVALCANTE JÚNIOR, , brasileiro, , profissão estudante, com vinte e cinco (25) anos de
idade, , estado civil solteiro, natural de , natural de Serra--ES, residente e domiciliado na , residente na Rua Doutor
Moacyr Gonçalves, nº 71, Apto 101, em Vitória--ES e STELLA GOMES DE SOUZA, , brasileira, , profissão
professora, com vinte e dois (22) anos de idade, , estado civil solteira, natural de , natural de Vitória--ES, residente
e domiciliada na , residente na RuaAmélia Tartuce Nasser, nº 84,Apto 102, em Vitória--ES. 22205
4.MARCELO LUIZ ZORTÉA, , brasileiro, , profissão empresário, com trinta e quatro (34) anos de idade, , estado
civil solteiro, natural de , natural de Vitória--ES, residente e domiciliado na , residente na Rua Theófilo Costa, nº
351, Apto 603, em Vitória--ES e TATIANA LÔBO ARPINI, , brasileira, , profissão médica, com trinta (30) anos de
idade, , estado civil solteira, natural de , natural de Vitória--ES, residente e domiciliada na , residente na Rua
Theófilo Costa, nº 351,Apto 603, em Vitória--ES. 22188
5.WENDELMIRANDALEMOS, , brasileiro, , profissão servidor público federal, com trinta e tres (33) anos de idade, ,
estado civil solteiro, natural de , natural de Serra--ES, residente e domiciliado na , residente na Rua Nicolau Von
Schïlgen, nº 195, Apto 101, Jardim da Penha, em Vitória--ES e ABIQUEILA DA ROCHA FERREIRA, , brasileira, ,
profissão professora, com vinte e seis (26) anos de idade, , estado civil solteira, natural de , natural de Vitória--ES,
residente e domiciliada na , residente na Rua Dezessete, nº 6, São Marcos I, em Serra--ES. 22207
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.

Goiabeiras-ES, 26 de Junho de 2018
Eduardo Volney Amorim
Oficial do Registro Civil

________________________________________________________________________________________
CARTORIO MARIA AMADO SERRA/ES

Faço saber que pretendem contrair matrimônio:
1.MAGNO RAMOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista, com trinta e dois (32) anos de idade, natural de
Vitória-ES, residente e domiciliado à Rua Carapaiba, S/n, Qd 641, Lt 01, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e
PATRÍCIA DOS SANTOS SOUSA, brasileiro(a), solteira, tecnica de enfermagem, com vinte e nove (29) anos de
idade, natural de Vitoria-ES, residente e domiciliada à Rua Carapaiba, S/n, Qd 641, Lt 01, Residencial Centro da
Serra, Serra-ES.
2.VANDERLEI RUFINO DA SILVA, brasileiro, divorciado, ajudante de pedreiro, com quarenta e seis (46) anos de
idade, natural de Barra de São Francisco-ES, residente e domiciliado à Rua Governador Valadares, nº 751, Nova
Carapina I, Serra-ES e SANDRAAPARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, com quarenta e dois (42) anos
de idade, natural de Borrazópolis-PR, residente e domiciliada à Rua Governador Valadares, nº 751, Nova
Carapina I, Serra-ES.

3.JOSÉ ROBERTO AMORIM DIAS, brasileiro(a), solteiro, industriario, com quarenta e tres (43) anos de idade,
natural de Baixo Guandu-ES, residente e domiciliado à Rua Conceição do Castelo, nº 60, Belvedere, Serra-ES e
ROSÂNGELA MAGRE, brasileira, divorciada, costureira, com quarenta e sete (47) anos de idade, natural de
Colatina-ES, residente e domiciliada àAv Carlos Lindenberg, 7179, 104, Gloria, Vila Velha-ES.
4.WALACE GOMES DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, técnico de instalação, com trinta e tres (33) anos de idade,
natural de Itabirinha-MG, residente e domiciliado à Rua Coronel Fabriciano, nº 387, Nova Carapina II, Serra-ES e
MICHELLE CARAPINA SABINO, brasileira, solteira, comerciária, com trinta e tres (33) anos de idade, natural de
Linhares-ES, residente e domiciliada à Rua Embaúba, S/n, Cidade Pomar, Serra-ES.
5.WELIO RODRIGUES VIANA, brasileiro, solteiro, motorista, com vinte e oito (28) anos de idade, natural de
Ecoporanga-ES, residente e domiciliado à Avenida Cachoeiro de Itapemirim, 277, Planalto Serrano, Bl. A, Serra-
ES e JUERLANE SANTOS DUTRA, brasileira, solteira, do lar, com vinte e dois (22) anos de idade, natural de
Vitória-ES, residente e domiciliada à RuaAltinópolis, nº 72, Planalto Serrano BlocoA, Serra-ES.
Quem souber de algum impedimento, acuse na Forma da Lei.

Serra-ES, 26 de Junho de 2018
Marisa de Deus Amado

Oficiala
________________________________________________________________________________________

CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SEDE
Faço saber que pretendem casar-se:
1.RHAVY MORAES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão carteiro, com trinta (30) anos de idade,
estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua Olaria, nº 151, Jaburuna, em Vila
Velha-ES e TAILANE VIANA SANTA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e dois (22)
anos de idade, estado civil solteira, natural de Nanuque-MG, com residência e domicílio na Rua Olaria, N°151,
Jaburuna, em Vila Velha-ES.
2.YAGO TAWÃ FONTES MADALÃO, de nacionalidade brasileira, profissão supervisor de telemarketing, com
vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Coronel Fabriciano-MG, com residência e
domicílio na Travessa Antônio Ataíde, nº 96, Apto 310, Centro de Vila Velha, em Vila Velha-ES e HORTÊNCIA
FERREIRA SILVA LACERDA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante universitário, com vinte e um (21)
anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Travessa Antonio Ataíde,
nº 96, Centro, em Vila Velha-ES.
3.ANDRÉ HENRIQUE IZOTON, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro, com vinte e oito (28) anos de
idade, estado civil divorciado, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua Tenente Adilson, nº 33,
Soteco, em Vila Velha-ES e JOSIANE DAMASCENADASILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, com
vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, natural de Natal-RN, com residência e domicílio na Rua
Adilson, nº 33, Soteco, em Vila Velha-ES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.

Vila Velha, ES, 26 de Junho de 2018
Lucy de Oliveira Ruy

Oficiala de Registro Civil
_______________________________________________________________________________________

CARTÓRIO NASCIMENTO VIANA ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.ADRIANOALDILEI DACRUZ eANAPAULABARCELOS RIBEIRO.
Ele, Natural de Vitória, -ES, estado civil solteiro, profissão operador de empilhadeira, residente e domiciliado Rua
Goiás, 516, Vila Bethânia em Viana-ES.
Ela, Natural de Vitória, -ES, estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada Rua Goiás, 516,
Vila Bethânia em Viana-ES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.

Viana-ES, 26 de Junho de 2018
Saint-Clair José do Nascimento

Oficial de registro Civil
_______________________________________________________________________________________

CARTÓRIO AZEVEDO CARIACICA-ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.FRANKSLEY VIEIRAe DANIELABENTO RODRIGUES.
ELE - Natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, estado civil solteiro, profissão promotor de
merchandising, residente Rua Ipanema, 361, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES, filho de Daniel Vieira e Marli
Ferreira Vieira.
ELA - Natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, estado civil solteira, profissão promotor de vendas, residente
Rua Ipanema, 361, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES, filha de João Rodrigues da Silva e Gerci Bento de Silis.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.

Campo Grande - Cariacica ES, 26 de Junho de 2018.
LISIEUX AZEVEDO PITOL OFICIAL

CARTORIO PAULO VIANNA 1º OFÍCIO - 1ª ZONA DE VILA VELHA
Av. Luciano das Neves nº 602 - Ed. Denizart Santos - 1º andar - Centro - Vila Velha - ES - Cep: 29.100-201 Telefax: (27) 3038-1585 -

E-mail: cartorio@cartoriopaulovianna.com.br
E D I T A L

O BACHARELPAULO ROBERTO SIQUEIRAVIANNA, OFICIALDO REGISTRO GERALDE IMÓVEIS DA1ª ZONADE VILAVELHA
ES, vem, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do art. 26 da Lei 9514/97, INTIMAR, os mutuários FRANCISCO GRISOSTE
BRAGA FILHO, CPF/MF nº 022.810.377-03 e NEUZA MISAEL DOS SANTOS BRAGA, CPF/MF nº 072.902.047-94 referente ao imóvel situado na
Rua Edgar de Souza, 206, imóvel residencial com 01 pavimento, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, a fim de que compareçam nesta
Serventia na Rua Luciano das Neves nº 602 Ed. Denizart Santos - 1º andar - Centro, Vila Velha-ES, durante o expediente de 2ª a 6ª feira das 9:00h
às 18:00h, no prazo de 15 (quinze) dias, a contados da presente publicação, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos
encargos encontram-se vencidos, estabelecidos no contrato de financiamento nº 10118902601, que importavam em 02/03/2018, no valor de R$
5.210,96 sujeito à atualização monetária e aos juros de mora até a data do efetivo pagamento, e às despesas de cobrança, somando-se, também,
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, imputáveis ao imóvel alienado fiduciariamente, além das despesas e cobranças de intimação,
sob pena de ser promovida a consolidação da plena propriedade em nome do Credor Fiduciário (ITAÚ UNIBANCO S/A). (Imóvel da matrícula nº
2.787, Lº 2, desta Serventia).
OBS: O pagamento deverá ser feito em cheque administrativo em favor do ITAÚ UNIBANCO S/A. A presente intimação está sendo feita por
Edital, em virtude de não terem sido encontrados os interessados.

Dado e passado nesta Cidade de Vila Velha, Comarca da Capital, Estado do Espirito Santo, aos 26 de junho de 2018.

PAULO ROBERTO SIQUEIRAVIANNA
Oficial

INTIMAÇÃO

(S.F.I. LEI 9.514 de 20/11/97)

Dra. ETELVINAABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma
da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. RONIE WIL SIQUEIRA - CPF nº
721.367.666-00, proprietário do imóvel situado na Rua Marataízes, nº 250,Apartamento 201, TorreA, Bloco III, Villaggio Laranjeiras Condomínio Clube, Planalto
de Carapina, Serra-ES. CEP: 29.162-738, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as
prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do
Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 155553275819, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA, datado de 13/02/2015 Matricula do Imóvel nº 69.208, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque
administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as
despesas com a publicação deste edital. Apresente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97,
alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES, 26 de Junho de 2018.

ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

Oficiala e Tabeliã

Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA DA SERRA

Av. Eudes Scherrer de Souza, 1.350, Cep: 29.165-680 Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7927 / 3038-7950

www.cartorioserra.com.br/editais.php
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