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O imediatismo tornou-

se primordial para 

os clientes que se 

comunicam muito 

mais com a empresa 

pelo meio virtual

Com o constante avanço 
tecnológico, sobretudo 
em relação aos disposi-

tivos móveis, como tablets e 
smartphones, o consumidor 
passou a se interessar no re-
lacionamento com marcas e 
empresas de diversas formas 
a qualquer hora do dia ou da 
noite. Antes, havia poucos 
meios de interação, mas a 
partir da expansão das redes 
sociais, esses pontos de conta-
to ganharam espaço e atenção 
por parte dos consumidores.

Devido à expansão dos 
canais de relacionamento, 
o usuário passou a desejar 
a redução do prazo entre a 
realização de um pedido e sua 
concretização. O imediatismo 
tornou-se primordial para os 
clientes que se comunicam 
muito mais com a empresa 
pelo meio virtual. O aumento 
das compras on-line também 
possui participação na mu-
dança do perfi l dos consumi-
dores, que têm mais acesso à 
tecnologia e podem comprar 
sem sair de casa.

Com a popularização das 
redes sociais, surgiu a neces-
sidade de agregar todos os 
pontos de contato, a fi m de 
garantir uma jornada satis-
fatória. Enquanto o atendi-
mento multicanal oferecia um 
grande leque de alternativas 
de contato independentes, 
a experiência omnichannel 
permite a integração das infor-
mações em todos os pontos, 
sendo parte fundamental de 
um negócio.

Estratégias de relaciona-
mento baseadas no conceito 
omnichannel, quando bem 
executadas, trazem resul-
tados efi cazes e aumentam 
a retenção de clientes. No 
entanto, é necessário que as 

companhias estejam prepara-
das para superar os desafi os 
presentes na gestão de vendas 
em diferentes canais.

Hoje, as maiores redes do 
varejo nacional viabilizam 
formas de unifi car suas ope-
rações, fazendo com que o 
ambiente on-line seja um 
complemento do off-line e 
vice-e-versa. Um exemplo é 
permitir que uma compra seja 
feita no e-commerce e que o 
produto seja retirado na loja 
física, dando maior autonomia 
ao consumidor. Porém, caso 
o item precise ser trocado ou 
devolvido, quais são as opções 
de gestão de caixa para o lojis-
ta físico e o virtual? Lidar com 
estornos e toda a conciliação 
de valores, com parcelas e 
descontos de tarifas e impos-
tos, torna-se um desafi o ainda 
mais complicado. 

Ser omnichannel é trabalhar 
de forma integrada, fazendo 
com que o cliente tenha uma 
experiência completa e seja 
bem atendido independente-
mente do canal – telefone, call 
center, chatbot, rede social, 
entre outros. Do outro lado do 
“balcão” a mesma mentalidade 
também precisa ser adotada, 
por meio de estratégias e so-
luções que facilitem uma boa 
gestão de vendas, uma vez 
que aumentam a efetividade 
de toda a operação.

É imprescindível melhorar a 
percepção dos clientes a favor 
da marca e aumentar a taxa de 
conversão, além de entregar 
mais agilidade e suprir a de-
manda dos consumidores que 
já não estão mais dispostos a 
esperar. Para isso, as áreas 
administrativa e fi nanceira 
devem estar preparadas para 
agir em todas as movimenta-
ções internas. 

Além disso, a reposição de 
suprimentos deve ser dinâmi-
ca, possibilitando o forneci-
mento adequado de produtos 
para todos os clientes.

(*) - É CEO da Equals, empresa 
especialista em gestão e conciliação 
de recebíveis (www.equals.com.br).
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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

O pretendente: IGOR VIACELLI PASITO, profi ssão: auxiliar contabil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 07/06/1995, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Pasito e de 
Cristina Viacelli Pasito. A pretendente: INGRID SVAB MACHADO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
08/01/1995, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
Marcelo Vieira Machado e de Luciane Aparecida Svab Machado.

O pretendente: ANTONIO SEBASTIÃO RODRIGUES LIMA, profi ssão: auxiliar de 
faturamento, estado civil: solteiro, naturalidade: em Alcântaras, CE, data-nascimento: 
18/02/1991, residente e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco Paixão de Lima e de Maria Rodrigues Lima. A pretendente: LUSINETE 
FELIPE DE MOURA, profi ssão: assistente contabil, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1963, residente e domiciliada no Parque 
Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lha de Gaudêncio Felipe de Moura e de Teodosia Cruz 
de Moura.

O pretendente: ANDERSON SANTOS SANTANA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 08/06/1993, residente e 
domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio do Nascimento Santana e 
de Ana Cristina dos Santos. A pretendente: KAREN PATRÍCIA CREPALDI, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 02/07/1990, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Crepaldi e de Maria Regina Bernardes Crepaldi.

O pretendente: VINÍCIOS DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: de Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/12/1990, residente e domiciliado 
no Jardim Santa Terezinha, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz dos Santos e de Adriana 
Dionísia de Oliveira. A pretendente: THAMIRES MONTEIRO FERNANDES, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/05/1989, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Fernandes dos Santos e de Maria Helena Monteiro Lopes.

O pretendente: GABRIEL LEODEGÁRIO VIEIRA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 04/06/1990, residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Eugenio Silva Vieira e de Delfi na 
Leodegário Vieira. A pretendente: KAREN DA CRUZ, profi ssão: servidora pública, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 
17/03/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Robson 
da Cruz e de Elaine Cristina de Oliveira da Cruz.

O pretendente: EDUARDO STELLA, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 04/11/1961, residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo José Stella e de Maria 
Madalena Stella. A pretendente: FERNANDA GUIA CARNEVALI, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1975, 
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Carnevali e de 
Maria do Carmo da Silva Guia.

O pretendente: FLAVIO CARDOSO DE LIMA, profi ssão: estudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 17/08/1982, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de João Leandro de Lima e de Elizabete 
Cardoso de Sousa Lima. A pretendente: JOSIANA RODRIGUES LOPES, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/04/1984, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
José Lopes Filho e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: YURI BURLAKOVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 24/03/1988, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Henrique Burlakova e de 
Maria Goretti Veras Magalhães Burlakova. A pretendente: NEMUR RAMOS DA SILVA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, 
data-nascimento: 26/12/1991, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lha de Crizavi Herculano da Silva e de Maria Edite Pereira Ramos da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCIÉLIO BARBOSA LIMA, profi ssão: montador externo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mucambo, CE, data-nascimento: 14/05/1990, 
residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Joana Barbosa Lima. 
A pretendente: MARIA HELENA SOUSA DE PAIVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Benedito, CE, data-nascimento: 02/06/1978, residente e 
domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lopes de Paiva e de Francisca 
Custódio de Sousa.

O pretendente: ANTONIO BENEDITO ZIOLA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Alfredo Guedes, SP, data-nascimento: 03/07/1957, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ziola e 
de Maria Montanheiro Ziola. A pretendente: MARIA RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Uaua, BA, data-nascimento: 
25/12/1959, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de João 
Rodrigues Bastos e de Maria Ribeiro de Souza.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: EMERSON DA GAMA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Batista Neto e de Maria das Graças 
Gama Batista. A pretendente: MICHELE MAXIMA ALVES DE BARROS, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Alves de Barros e de 
Maria Luiza Maxima.

O pretendente: RICARDO MOURA FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira Freitas e de Clarice Moura Freitas. A pretendente: 
NATHALIE FERREIRA SATYRO, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 30/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Luis Satyro e de Alice Martins Ferreira Satyro.

O pretendente: BRUNO MONTESINO DA COSTA CAMPOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão militar da aeronautica, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anézio da Costa Campos e de 
Maria Cecília Montesino Campos. A pretendente: CAMILA GUEDES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/07/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Iris Guedes de Oliveira 
e de Alice Maria de Andrade Oliveira.

O pretendente: WAGNER MINCOV, estado civil divorciado, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Mincov e de Olinda Palcov Mincov. A preten-
dente: ALESSANDRA PALERMO BERTRAMELLI, estado civil divorciada, profi ssão 
administradora de empresa, nascida em Santo André - SP, no dia 19/04/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizete de Fatima Bertramelli 
e de Neide Verissimo Palermo Bertramelli.

O pretendente: FERNANDO CRUZ NAKANDAKARI, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/10/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Kiei Nakandakari e de Maria Mirtes Pereira da 
Cruz Nakandakari. A pretendente: LETICIA LIRA GAMA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de classe, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/10/1995, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de José Robertó de Carvalho Gama e de Raquel Lira.

O pretendente: BRUNO CURSINO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São José dos Campos - SP, no dia 18/08/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Moreira e de Fernanda Andrade Cursino 
dos Santos. A pretendente: AMANDA DI PIAZZA REIS, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/12/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rui Medeiros Reis e de Ana Lidia Di Piazza Reis.

O pretendente: ADRIANO RODRIGUES JEREMIAS, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista controlador, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/07/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Jeremias e de Maria de Lourdes 
Rodrigues Jeremias. A pretendente: BARBARA TAMY BORGES SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de sala, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/10/1991, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Borges Santos e de Lira Lucia 
Andrade Santos.

O pretendente: EZEQUIEL BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Santana do Ipanema - AL, no dia 13/01/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eronildes Albuquerque da Silva 
e de Maria do Socorro Barbosa da Silva. A pretendente: ROSENETI FERREIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Canoinhas - SC, no dia 
07/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Leonel Pereira dos Santos e de Rosa Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOÃO MARCELO BRAGA FERNANDES PEDROSA, estado civil solteiro, 
profi ssão delegado de policia, nascido em Niteroi - RJ, no dia 03/08/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fernandes Faria Pedrosa 
e de Daisy Lúcia Braga Fernandes Pedrosa. A pretendente: MARIANA DLICIO DO 
CARMO, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 22/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Dlicio do Carmo e de Mirian da Silva do Carmo.

O pretendente: GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/04/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Natanaél Alves Ribeiro e de Mirvaine Conceição da Silva Ribeiro. 
A pretendente: LIVIA ROCHA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão engenheira de 
produção, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/01/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo da Silva Oliveira e de Denise Garcia 
Rocha Oliveira.

O pretendente: FÁBIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor residencial, 
nascido em Aracaju - SE, no dia 07/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eronildes Amaro dos Santos e de Terezinha de Jesus Santos. A 
pretendente: LUZINETE DA CRUZ DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Feijão - Coronel João Sá - BA, no dia 20/06/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gustavo de Menezes e de Josefa Cruz.

O pretendente: RENATO MANTUAN MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/02/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Roberto Medeiros e de Prescila Man-
tuan dos Reis Medeiros. A pretendente: MARIANA DE SOUSA JERÔNIMO, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/09/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana Paula de Sousa Jerônimo.

O pretendente: LUIZ ANTONIO PACCI JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/01/1980, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Luiz Antonio Pacci e de Maria do Carmo Pacci. A pretendente: 
CAMILA SAMPAIO LINS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Flavio Lins e de Marli Sampaio Lins.

O pretendente: BRUNO GARCIA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão repre-
sentante de vendas, nascido em São Lourenço - MG, no dia 04/01/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Guimarães e de Katia 
Maria Garcia Guimarães. A pretendente: CLAUDIA DOS SANTOS MOTTA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio dos Santos Motta e de 
Eliana dos Santos Motta.

O pretendente: RAFAEL ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/08/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva e de Claudete Araújo da Silva. A pre-
tendente: MARIANA DOS SANTOS PEDRO, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
elétrica, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1992, residente e domiciliada em 
Osasco - SP, fi lha de Jose Pedro Neto e de Bennedita Maria dos Santos.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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:

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

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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: SIDNEI BENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nas-
cido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (12/09/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvestre Bento da Silva e de Maria de Fátima 
da Silva. A pretendente: DALILA SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Mutuipe - BA, no dia (02/11/1987), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Pereira Silva e de Maria do Carmo de Jesus Santos.

O pretendente: JORGE DE ALMEIDA PIRES, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (29/05/1959), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivane Pires e de Selma Maria de Almeida Pires. A 
pretendente: CONCEIÇÃO APARECIDA GERALDO, estado civil solteira, profi ssão mo-
nitora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/03/1966), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Geraldo e de Geralda Valentim Geraldo.

O pretendente: TIAGO SANTOS NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de parceiros, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (19/08/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Samir Nunes da Silva e de Eunice 
Deusdará dos Santos da Silva. A pretendente: PATRICIA LIMA NEUMAN, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Guarulhos - SP (Registrada neste Subdistrito - 
Cangaíba), no dia (22/09/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nilton Fontes Neuman e de Juvercina Aparecida de Lima.

O pretendente: HENIO GONÇALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em Tabira - PE (Registrado em Água Branca - PB), no dia (29/03/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Inacio Gonçalves de 
Lima e de Maria Celeste Nicolau de Lima. A pretendente: ELIELMA SOUZA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Camacan - BA, no dia (22/02/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Nunes da Silva 
e de Edna Sampaio de Souza Silva.

O pretendente: RAFAEL BORGES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (11/02/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marisvaldo Borges da Silva e de Rosemeire 
Donisete da Silva. A pretendente: BEATRIZ MORALES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (07/01/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Lemos da Silva e 
de Sirlene Morales da Silva.

O pretendente: JEFFERSON CASTRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente comercial, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (16/04/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elirio Julio do Nasci-
mento e de Aparecida Castro do Nascimento. A pretendente: MAYRA NUNES ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, 
no dia (08/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alceu Vieira Alves e de Solange Nunes de Oliveira.

O pretendente: CLERISTON DE MOURA CAMPOS, estado civil viúvo, profi ssão en-
genheiro, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (18/02/1974), residente e 
domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de João Raul de Moura Campos e de Maria Salome 
de Moura Campos. A pretendente: LIDIA PALOMA DE SOUSA, estado civil divorciada, 
profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/10/1988), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joarez Paulo de Sousa 
e de Maria Aparecida de Sousa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
do município de Guarulhos, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RONALDO JOAQUIM DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente de vendas, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/09/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Joaquim de Lima e de 
Alzira Nogueira Barros de Lima. A pretendente: MONICA LETICIA DE ALMEIDA, estado 
civil divorciada, profi ssão instrumentadora, nascida em Mauá - SP, no dia (26/03/1977), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro de Almeida e 
de Terezinha Soares de Almeida.

O pretendente: ANDRE KIM ALYANAK, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 
20/01/1987, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Avigad Alyanak e de Eliana Wissmann Alyanak. A 
pretendente: AMANDA NAKAZATO, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
02/06/1984, estado civil solteira, profi ssão dentista, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nobuo Nakazato e de Denize Nakazato.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA ALVES FARIAS, nascido nesta Capital, São Miguel 
Paulista - SP, no dia 04/08/1992, estado civil solteiro, profi ssão sushiman, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hamilton Alves Farias e de Maria 
Ednalva Claudino da Silva. A pretendente: CLAUDIA SOUSA DA SILVA, nascida nesta 
Capital, Consolação - SP, no dia 14/01/1982, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Manoel da 
Silva e de Joventina Francisca de Sousa.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

O número de lançamen-
tos é o mais alto da 
série histórica, inicia-

da em 1995. A informação 
consta do Informe de Salas 
de Exibição, divulgado pela 
Agência Nacional do Cinema 
(Ancine).

O informe revela, no en-
tanto, que 2017 foi um ano 
que também registrou uma 
queda expressiva do número 
de espectadores de fi lmes 
nacionais, se comparado ao 
ano de 2016. Devido a dimi-
nuição signifi cativa de 42,8%, 
o aumento de 6,4% no público 
de fi lmes estrangeiros não 
foi sufi ciente para expandir 
o público total em 2017, que 
somou 181,2 milhões de es-
pectadores, em um recuo de 
1,7% em relação a 2016 (184,3 
milhões).

Em contraponto a essa 
queda, os fi lmes estrangeiros 
venderam quase 10 milhões 
de ingressos a mais do que 

Filme de maior bilheteria foi ‘Minha mãe é uma peça 2’,

com 5,2 milhões.

Número de lançamentos de fi lmes 
brasileiros bate recorde em 2017

O ano passado foi marcado por um recorde de lançamento de fi lmes brasileiros – 158 títulos, o que 
representa um aumento de 11,3% em relação a 2016, quando chegaram às telas 142 novos fi lmes nacionais

no anterior - 163,7 milhões 
de ingressos vendidos para os 
fi lmes estrangeiros em 2017, 
contra 153,9 milhões em 
2016. As animações também 
tiveram destaque entre os 
fi lmes estrangeiros. O fi lme 
com maior público do ano 
foi a animação ‘Meu Malvado 
Favorito 3’, com 9 milhões de 
espectadores.

Já entre as obras nacionais, 
o fi lme de maior bilheteria foi 
‘Minha mãe é uma peça 2’, 
com 5,2 milhões. O longa foi 
lançado ainda no fi m de 2016. 
No ano passado, o cinema 
registrou também um número 
inédito de lançamentos de 
documentários (60 títulos, 
contra 44 em 2016), e de 
fi lmes de animação, com um 

total de sete, contra apenas 
um no ano anterior. Com 
todas as salas de cinema em 
funcionamento no país já di-
gitalizadas, o parque exibidor 
brasileiro encerrou 2017 com 
dados expressivos. São 3.220 
salas de exibição, número que 
se aproxima do recorde de 
1975 (3.276 salas).

Foram 35 complexos inau-
gurados, que totalizaram 107 
novas salas. Outros três foram 
reabertos e dez ampliaram seu 
número de telas, totalizando 
125 salas. A Região Sudeste 
foi a que mais recebeu novas 
salas, representando 28,8% 
das aberturas, reaberturas e 
ampliações. Logo em seguida, 
vieram as regiões Nordeste e 
Sul, com 27,2% cada. A Região 
Norte liderou a taxa de cres-
cimento de novas salas, com 
7,1%, seguida pelas regiões 
Sul, com 6,2%, e Nordeste, 
com 4,7% de crescimento em 
relação a 2016 (ABr).
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