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“A tecnologia move o mundo”, 

já dizia Steve Jobs vendo sua 

empresa liderar o ranking 

das marcas mais valiosas do 

mundo

Há quem não concorde, mas a 
tecnologia é um organismo vivo 
na sociedade e todo pequeno (ou 

grande) avanço provocado por ela é um 
caminho sem volta. Quantas vezes você 
já se pegou pensando: “como eu conse-
guia viver sem isso?”. Quando a gente 
descobre um novo recurso tecnológico 
e decide aplicar no dia a dia, geralmente 
pesquisamos sobre aquilo (ou alguém 
nos ensina) e está tudo certo. 

Mas agora me responda: você faz ideia 
de como é isso no mundo dos negócios? 
Já se perguntou como as empresas 

aderem às novas tecnologias, tendo o 
discernimento do que é aplicável ou não 
àquela realidade e objetivo empresarial?

Pois bem. Hoje o mercado conta com 
um profi ssional integrador que assume 
o papel de ser o elo entre o negócio e a 
tecnologia. Eles são chamados de BRM´s 
(Business Relationship Managers) ou 
BP (Business Partner). Em algumas 
empresas, áreas específi cas dentro de 
TI são criadas para realizar essa função, 
pois a relação entre tecnologia e negócio 
está cada vez mais simbiótica.

O objetivo do integrador em um proje-
to é unir, em prol de um mesmo objetivo, 
a área demandante com a área forne-
cedora do sistema. Ele irá atuar como 
viabilizador das atividades necessárias 
para que o projeto atinja os resultados 
esperados. O integrador é, nesse con-
texto, o profi ssional que associa todas 

as competências técnicas com as com-
petências adicionais de conhecimento 
em projetos, relacionando-os ao negócio 
(ou área funcional responsável), o que 
torna mais efetiva a condução do mesmo.

Essa necessidade deve-se ao fato das 
áreas de negócios não terem conheci-
mento técnico adequado para discutir 
requisitos de sistema na linguagem que 
seja sufi ciente para o time de tecnologia 
entender por se tratar, geralmente, de 
assuntos com alta complexidade. O 
contrário também se aplica. É por essas 
e outras que, em diversas ocasiões, a 
equipe de tecnologia encontra difi cul-
dades em propor soluções técnicas que 
melhor atenda o negócio. Essa difi cul-
dade, infelizmente, traz o estigma para 
a área de tecnologia como uma simples 
“tiradora de pedidos”. 

Nesse sentido, o papel do integrador 

de tecnologia na transformação digital 
passa a ter um caráter consultivo e estra-
tégico, indo além da implementação de 
projetos, os quais são meros tradutores 
das vontades das áreas demandantes. O 
integrador ajusta os anseios do negócio 
com o que tem de mais novo em tecnolo-
gia como, por exemplo, cloud, big data, 
analytics, mobilidade e redes sociais. 
Com a evolução itinerante e incansável 
do mundo tecnológico, a transforma-
ção digital que as companhias estão 
passando e a necessidade de entrega 
por resultados cada vez mais rápidos 
(ao menor custo) pressiona a área de 
TI para ser cada vez mais assertiva na 
entrega de valor.

Para você ter uma ideia, um estudo 
divulgado pelo Gartner mostrou que 
84% de CEO’s e executivos acreditam 
que, em até três anos, haverá uma mu-

dança moderada a signifi cativa na área 
de TI. A pesquisa também mostrou uma 
parcela de 9% que vislumbra um avanço 
tecnológico quase irreconhecível se 
comparado ao que é praticado hoje. E aí 
entramos na seara do investimento. Se 
você pensar bem, o custo adicional ao 
incluir a fi gura do integrador no projeto 
volta para a empresa em forma de ganhos 
de tempo, de qualidade em processos e 
de assertividade nas entregas.

As empresas ativas e rentáveis do 
mundo inteiro reverenciam a área de TI 
e reconhecem a necessidade constante 
de investimentos. Elas já sentiram na 
pele que a transformação digital é um 
tsunami que, de tempos em tempos, dá 
as caras e é preciso saber tirar o melhor 
proveito possível.

(*) - É Consultor Sênior da Peers Consulting 
(http://peers.com.br/). 

Qual é a melhor tecnologia para o meu negócio?
Paulo Morais (*)
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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:

RAFAEL DA SILVA AMARAL ALVES, estado civil solteiro, profi ssão servidor público 
estadual, nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia trinta e um de agosto 
de mil novecentos e noventa e um (31/08/1991), residente e domiciliado Rua João 
Ramalho, 315, apartamento 111, Centro, São Vicente, neste Estado, São Vicente, SP, 
fi lho de Dirceu Antonio Alves Filho e de Geni da Silva Amaral Alves. JÉSSICA FER-
REIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão servidora pública estadual, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e um (09/01/1991), residente e domiciliada Rua Geraldo Santen, 46, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Nascimento 
da Silva e de Wanda Cleide Lopes Ferreira da Silva.”Cópia Enviada pelo Ofi cial de 
RCPN de São Vicente, neste Estado.”

CARLOS RAFAEL ALBANO, estado civil solteiro, profi ssão músico, nascido em Subdis-
trito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.281V INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e seis (17/05/1986), residente 
e domiciliado Rua Orlando Pellicci, 201, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Francisco Carlos Albano e de Cleonice Aparecida Valim Albano. ALINE HIROMI 
WAUKE, estado civil solteira, profi ssão radialista, nascida em Kawagoe, Província de 
Saitama - Japão (CN:LV.E/586.FLS.289 SUBDISTRITO SÉ/SP), Kawagoe no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (09/02/1994), residente e domiciliada 
Rua Orlando Pellicci, 201, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo 
Hiroshi Wauke e de Rosana Aparecida Tonelli Wauke.

PITHER BUENO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão sushiman, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/205.FLS.292-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e noventa e quatro (21/06/1994), residente e domiciliado Rua 
Freguesia de Poiares, 503, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ariovaldo Bueno da Silva e de Dulcinea Bueno da Silva. MICHELE CRISTINA 
LOURENÇO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.182-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e quatro (26/05/1994), 
residente e domiciliada Rua Freguesia de Poiares, 503, casa 04, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rildo do Nascimento e de Regina Celia Izaias 
Lourenço do Nascimento.

CHARLES APARECIDO DANTAS DE SANT’ANNA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em enfermagem, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.073-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa 
e um (29/03/1991), residente e domiciliado Avenida Adriano Bertozzi, passagem B, 05, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Carlos de Sant’Anna e de 
Rita de Cassia Dantas de Sant’Anna. HEIDY GALDINO SAMPAIO, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/208.FLS.002V 
LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (30/11/1992), residente e domiciliada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 84, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Xavier Sampaio e de Dalia Maria 
Carvalho Galdino Sampaio.

FERNANDO DE JESUS AUGUSTO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (07/11/1975), residente e domiciliado Avenida Musgo-de-Flor, 
03, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonildo Augusto e 
de Maria Santana de Jesus Augusto. DANIELA ROMANI, estado civil divorciada, profi s-
são cobradora, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
onze de agosto de mil novecentos e setenta e seis (11/08/1976), residente e domiciliada 
Avenida Musgo-de-Flor, 03, CASA 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Norival José Romani e de Irani Maria Romani.

FABRÍCIO FONTOURA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Cataguases, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/104.FLS.125V-CATAGUA-
SES/MG), Cataguases, MG no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e sete 
(20/03/1987), residente e domiciliado Rua Baltazar Barbosa, 38, casa 02, Parque São 
Rafael, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Lucio Marcos Couto Silva e de Brasilina Maria 
de Paula Fontoura Silva. HELEN DE SALES TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/089.FLS.156-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e seis (23/06/1986), residente 
e domiciliada Travessa Ângelo Bury, 06, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gerson de Sales Teixeira e de Marta Maria Santos Teixeira.

LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Japumirim, Município de Itagibá, Estado da Bahia (CN:LV-A 009,FLS.024-JAPUMIRIM
-ITAGIBÁ/BA), Itagibá, BA no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (21/12/1986), residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 137, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Miranda Pereira e 
de Zilda Ferreira dos Santos. SHEILA SANTOS PONTES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-110,FLS.132-ERMELINO MATARAZZO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e três 
(24/03/1993), residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 403, Jardim Aurora, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos da Silva Pontes e de Marizete Silva Santos Pontes.

JOSEVALDO OLIVEIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Subdistrito de Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.270V-JABA-
QUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(29/06/1983), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1561, bloco G, apartamento 
52, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edvaldo Dias de Araujo e de Benilde 
Barbosa de Oliveira. MISLENE RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de lavanderia, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/099.FLS.124 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (26/05/1986), residente 
e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1561, bloco G, apartamento 52, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Mario da Silva e de Ivanete Ramos de Araujo Silva.
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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: DOUGLAS ROBERTO BARROS, estado civil divorciado, profi ssão por-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Roberto Barros e de Claudia Maria Ribeiro da Silva. A pretendente: 
LUANA SOUSA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/08/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Amaro da Silva Filho e de Creusa Santana Sousa da Silva.

O pretendente: JADSON DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em Itabuna, BA, no dia (13/03/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Vitorio de Jesus Almeida e de Rivanusia Menezes dos Santos. 
A pretendente: ROSINEIDE NASCIMENTO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Itabuna, BA, no dia (14/05/1991), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Otavio Andrade de Jesus e de Maria Celia Conceição 
do Nascimento.

O pretendente: GUSTAVO FARIAS GUALBERTO, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1996), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Roberio Ferreira Gualberto e de Debora Regina Farias 
do Carmo. A pretendente: KARINA FREITAS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (18/02/1997), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Dias de Souza e de Ivone Madalena de 
Freitas.

O pretendente: RODNEI APARECIDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão portei-
ro, nascido em Osasco, SP, no dia (01/03/1975), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Francisco de Souza e de Auria Maria Sena de Souza. A pretendente: 
PATRICIA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nasci-
da em Guarulhos, SP, no dia (27/06/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Elizio Felipe do Nascimento e de Catarina Barbosa do Nascimento.

O pretendente: JAILSON DE MORAIS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão op.de 
máquinas, nascido em Areias-Itainopolis, PI, no dia (03/12/1990), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Inacio Borges da Silva e de Inacia Morais da Silva. A 
pretendente: MARIA ANA DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão tec.enfermagem, 
nascida em Tamboril-Itainopolis, PI, no dia (22/12/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Vicente José da Rocha Neto e de Francisca Maria da Rocha.

O pretendente: DANILO MENDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de SAC, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Almir Souza dos Santos e de Silvana Mendes Rosa. A pre-
tendente: GABRIELA DE OLIVEIRA BURAGOSQUE, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Peruibe, SP, no dia (05/01/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Celso Buragosque e de Maria Socorro de Oliveira.

O pretendente: ORLANDO LEME DE SOUZA, estado civil viúvo, profi ssão pensionista, 
nascido em Maracaí, SP, no dia (27/02/1952), residente e domiciliado em Maracaí, SP, 
fi lho de João Leme de Souza e de Silvina Maria de Jesus. A pretendente: ANTONIA 
APARECIDA DA SILVA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/05/1969), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Martins e de Maria da Silva Martins.

O pretendente: ROBSON PAVÃO DA CONCEIÇÃO MEDEIROS, estado civil solteiro, 
profi ssão tec.de equipamentos, nascido em São Paulo, SP, no dia vinte de março de 
mil novecentos e noventa e um (20/03/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Valter Pavão de Medeiros e de Helena Maria da Conceição de Medeiros. A 
pretendente: MAYARA MARINHO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão advo-
gada, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/12/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Amauri Carlos de Oliveira e de Ivanete Marinho da Silva de Oliveira.

O pretendente: SERGIO LUIZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
de recursos interno, nascido em Bebedoouro, Maceio, AL, no dia (21/07/1968), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Severino Luiz de Souza e de Marlene 
Bispo de Souza. A pretendente: ELISANGELA RAQUEL DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de contas medicas, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1973), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adelina da Silva.

O pretendente: EDWARD NEVES CAMARGO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Pontal, SP, no dia (28/05/1940), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Benedito Neves Camargo e de Floripes Ferlin Camargo. A pretendente: IRANI 
SANTOS NEVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, PE, no dia 
(29/08/1946), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivo José das Neves e 
de Deize Santos Neves.

O pretendente: EZEKIEL EKENE ODUNUKWE, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em Ojoto-Nigéria, no dia (20/08/1974), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ezekiel Odunukwe e de Joy Odunukwe. A pretendente: SUZETE 
APARECIDA BUENO, estado civil divorciada, profi ssão camareira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/06/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ane-
sio Batista Bueno e de Sarlete Aparecida de Faria Bueno.

O pretendente: VITOR MINHOTO DA GAMA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1958), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Benedito Ribeiro da Gama e de Dina Aparecida Minhoto. A pretendente: 
CAMILA CRISTINA COLODIANO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/09/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Soel Colodiano e de Debora Maria Mendes.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS DE BRITO, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1985), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Miguel de Brito e de Edilza Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: ELAINE ROSA ANASTÁCIO, estado civil divorciada, profi ssão 
cuidadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/10/1970), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdimiro José Anastácio e de Maria Rosa Anastacio.

O pretendente: LUIZ RICARDO CUNHA VICENTE DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teiro, profi ssão embacotador, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1994), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Vicente de Oliveira e de 
Aldeires Tavares Cunha. A pretendente: MARIANE CRISTINE DA CRUZ ROMÃO, 
estado civil solteira, profi ssão embacotadora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/05/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista Ro-
mão e de Marli da Cruz.

O pretendente: JEFFERSON BENIGNO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Heitor Benigno dos Santos e de Quiteria Bezerra da Silva. A 
pretendente: NATALIA LEMOS VIANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/09/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Marcelo Nunes Viana e de Silvia Renata Lemos.

O pretendente: RAFAEL FRANCISCO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Francisco Alves e de Raquel Maria Carneiro Alves. A pretenden-
te: MARIANA MURARO COSTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/11/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
José Edilson Pereira Costa e de Marcia Muraro.

O pretendente: BRUNO LOURENÇO CARPINELLI, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Carpinelli e de Cimara Lourenço Carpinelli. A pretendente: 
JULIANA APARECIDA RIGUETTI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/05/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Silvio Riguetti e de Sonia Barbosa Riguetti.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão en-
carregado, nascido em Jequie, BA, no dia (09/04/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Manoelito Soares dos Santos e de Georgina Rodrigues Silva. 
A pretendente: MARIA BETANIA DE FRANÇA CAMPOS, estado civil solteira, profi s-
são aux.processos juridicos, nascida em Poções, BA, no dia (21/08/1984), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Deusdete Alves Campos e de Alzira Alves de 
França Campos.

O pretendente: EVERTON COSTA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1985), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valmir Rodrigues dos Santos e de He-
lenilda Santos Costa. A pretendente: LUANA APARECIDA FERREIRA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edio Medeiros Silva e de Luciana Aparecida 
Ferreira Silva.

O pretendente: JOSÉ CLOVIS DE LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1980), residente e domiciliado em Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Clovis de Lima e de Cleide Maria dos Santos. A pretendente: 
FRANCINEIDE CANDIDO DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão professora, nasci-
da em Brejo Santo, CE, no dia (31/03/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Candido Duarte e de Francisca Alves Duarte.

O pretendente: EDIVAL ALVES CAVALHEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista autônomo, nascido em Maringa, PR, no dia (05/09/1967), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antenor Alves Cavalheiro e de Juvelina Mizael 
dos Santos. A pretendente: DEBORA MARIA FERREIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1965), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Vicente Ferreira e de Odete Santina 
Ferreira.

O pretendente: RAIMUNDO SOUSA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de atendimento, nascido em Santa Luzia, MA, no dia (29/08/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel da Conceição e de Maria Zuila de 
Sousa da Conceição. A pretendente: ANA CLÉIA DE MELO CONCEIÇÃO, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Zé Doca, MA, no dia (13/08/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Costa da Conceição e de Maria das 
Graças de Melo Conceição.

O pretendente: CARLOS ROBERTO GIGLIOTTI JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são publicitário, nascido em Santos, SP, no dia (05/08/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Gigliotti e de Dirce Santos Gigliotti. A pretenden-
te: ISABELA FORTES RODRIGUES SIMÕES, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Santos, SP, no dia (01/06/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Romualdo Rodrigues Simões e de Oraíde Fortes Rodrigues Simões.

O pretendente: WILLIAM ALVES DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/08/1987), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Rubens de Assis e de Andreia Alves de Araujo. A pretendente: PA-
MELA SABRINA DOS SANTOS PONTES, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Claudio Cesar Pontes e de Iria Marques dos Santos.

O pretendente: EDIVAN ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Miguel Calmon, BA, no dia (23/07/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Souza e de Lindaura Alves de Souza. A pretendente: 
AMANDA COSTA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/04/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Irineu Marques de Souza e de Débora Costa de Souza.

O pretendente: CLEITON WASHINGTON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de orçamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis José da Silva e de Neusa da Concei-
ção da Silva. A pretendente: THAIS RODRIGUES ALBERTO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1995), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio de Souza Alberto e de Regiane Ro-
drigues de Campos.

O pretendente: ANDREI SORTANJI SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1994), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mauricio da Silva e de Elenelsa Sousa Sortanji. A preten-
dente: PRISCILLA MOREIRA DA GRAÇA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1991), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luís Carlos da Graça e de Orminda Aparecida 
Moreira da Graça.

O pretendente: EVERTON BARROS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1987), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jair Inacio de Souza e de Maria dos Prazeres Barros de Souza. A pre-
tendente: ERICA DOS SANTOS NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de RH, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João Evangelista Fernandes Novais e de Vania Lucia dos Santos Novais.

O pretendente: NATALIA NUNES DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
ma, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Wagner Luiz Dias de Freitas e de Elisama Nunes Ferreira. A preten-
dente: RENÁLI COZACISKI CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Mogi da Cruzes, SP, no dia (18/09/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Leite Cavalcante e de Sonia Regina Cozaciski.

O pretendente: LUIZ FERNANDO SOUZA SATURNO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (06/03/1980), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gomes Saturno e de Maria Aparecida Guima-
rães Feitosa. A pretendente: ALINE MARIA DOS SANTOS NETA RIBEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson dos Santos Ribeiro e de Solange Maria 
dos Santos.

O pretendente: EDILTON SIMIÃO DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Exú, PE, no dia (02/07/1954), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Simião de Araujo e de Maria Clotildes de Jesus. A pretendente: MA-
RIA JUSCILEIDE AGOSTINHO RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão autô-
noma, nascida em Exú, PE, no dia (31/10/1974), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jesus Agostinho Rodrigues e de Maria Cleonice Sebastião.

O pretendente: CLEITON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Carvalho da Silva e de Luciana Lopes de Oliveira da Silva. A 
pretendente: KATELEEN SÔNIA DE SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/11/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sonia Arlene Siqueira da Silva.

O pretendente: EDSON NOGUEIRA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Quixeramobin, CE, no dia (15/10/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Augusto Duarte e de Maria José Nogueira Duarte. A preten-
dente: LUCIANA FERREIRA NERI, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Campo Grande, MS, no dia (02/04/1983), residente e domiciliada em Itaquaquece-
tuba, SP, fi lha de Francisco Neri Sobrinho e de Iolanda Ferreira Neri.

O pretendente: ANTONIO MANOEL FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido em Jardim, CE, no dia (25/03/1975), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Ferreira Neto e de Maria Carmelita Ferreira. A pretendente: AN-
TONIA CLAUDENIRA PINTO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Jaramataia-Miraíma, CE, no dia (22/07/1976), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Valdemir Teixeira Pinto e de Maria Aparecida Pinto.

O pretendente: HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnologo em logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1971), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Henrique de Oliveira e de Eneida dos 
Santos Oliveira. A pretendente: ALEXANDRA SURIANI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (04/03/1981), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Mario Suriani e de Marilene Santos Suriani.

O pretendente: JORGE RAIMUNDO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Bom Sucesso, MG, no dia (25/07/1950), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Maria Monteiro de Carvalho. A pretendente: DAMIANA 
CARLOS DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, BA, 
no dia (25/03/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto José de 
Sousa e de Candida do Nascimento.

O pretendente: CLEBER DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão prensista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Selma Maria dos Santos. A pretendente: PRISCILA DUARTE DOS SAN-
TOS, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/04/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Antonio dos San-
tos e de Andreia de Souza Duarte.

O pretendente: DANIEL ROCHA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Ricardo Pereira e de Nilsa Aparecida da Rocha Pereira. A pretendente: 
ANDREZA SILVA MUNIZ DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/06/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Florismundo Muniz de Souza e de Risoneide Sousa Silva.

O pretendente: JEREMIAS FRANCISCO DE MOURA E SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão manobrista, nascido em Palmares, PE, no dia (19/11/1987), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Silva Filho e de Noemea Maria de 
Moura e Silva. A pretendente: ARLUZA CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão controladora de ascesso, nascida em Maraú, BA, no dia (28/09/1985), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jivaldo Lourenço da Silva e de Josefa 
Conceição Costa.

O pretendente: OTO RENER MOREIRA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1958), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Oecio Manoel Moreira e de Jandira Moreira. A pretendente: ROSI-
MEIRE DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/05/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Maria do Socorro Souza de Lima.

O pretendente: CÍCERO CHAGAS MATIAS NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Acopiara, CE, no dia (18/05/1976), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Chagas dos Santos e de Maria Chagas 
Dantas. A pretendente: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Serrolândia, BA, no dia (24/01/1976), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Alves de Oliveira e de Edileuza 
Alves de Oliveira.
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
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