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Aumentando a produtividade de 
vendas com a Transformação 

Digital na indústria
de Bens de Consumo

A Transformação Digital 

nasce com a adoção de 

novas tecnologias. Novas 

máquinas, IoT, IA, robots 

e softwares representam 

o primeiro passo. O 

segundo é envolver seus 

colaboradores dentro da 

nova realidade. Quando 

estamos falando da 

equipe de vendas, esse 

é um ponto ainda mais 

crucial
 

Aumentar a produtivida-
de em vendas é prova-
velmente o sonho de 10 

em 10 CEOs. O crescimento 
em vendas é o termômetro do 
sucesso de uma organização, 
é um tema para o qual todos 
olham e lutam pelo cresci-
mento. Já a produtividade 
é a capacidade de, com os 
mesmos recursos, melhorar os 
resultados obtidos, a margem 
da empresa e a Transformação 
Digital é um passo decisivo 
para essa conquista. 

Mas quais são os impactos 
desse novo momento para a 
área de vendas? Os primeiros 
refl exos são, certamente, os 
clientes e os vendedores. Com 
os avanços das tecnologias, 
cada um deles adquire uma 
nova postura. Os consumi-
dores de hoje são pessoas 
empoderadas, que estudam 
sobre seu produto de desejo 
na Internet e muitas vezes 
chegam até as lojas já com 
todas as informações necessá-
rias para concluir sua compra. 
Eles conhecem os produtos 
da concorrência e lutam pelos 
seus direitos. Nesse cenário, 
os vendedores precisam estar 
preparados para lidar com 
clientes bem informados e 
com pouco tempo para tomar 
decisões.

Por outro lado, as empresas 
e seus vendedores também 
possuem informações valiosas 
sobre seus clientes. Através 
de tecnologias como big data 
e redes sociais, os clientes 
estão muito mais abertos para 
receber e também ceder suas 
informações. Na busca por 
uma verdadeira experiência 
do usuário, o cliente permite 
acesso aos seus perfis nas 
redes, dados demográfi cos e 
muito mais. 

As empresas e lojas, prin-
cipalmente através do CRM, 
conseguem traçar facilmente 
o perfi l de cada indivíduo e ter 
informações como a frequência 
das compras, preferências de 
marca, etc. Os dados não são 
captados apenas no momento 
fi nal da compra. Isso prova 
que, com a Transformação 
Digital, o processo de venda 
foi fragmentado, dividindo-se 
a responsabilidade com mais 
áreas da empresa, e não ape-

nas com a equipe de vendas. 
O Marketing, a Logística, o 
Pós-Venda: tudo tem refl exos 
importantes no momento da 
venda, pois geram dados e 
insights poderosos para gerar 
uma nova venda com menos 
esforço e mais assertividade. 
Isso aumenta a produtividade 
sem necessariamente aumen-
tar os custos. 

Sempre com o apoio dos 
dados coletados, o vendedor 
consegue conhecer a fundo o 
comportamento do mercado, 
a jornada de compra do seu 
cliente e até mesmo algumas 
de suas informações pessoais 
e preferências. Cabe ao pro-
fi ssional aprender a utilizar 
esses dados para otimizar seus 
processos, aumentando suas 
vendas. 

Com o desenvolvimento tec-
nológico, teremos ainda mais 
pontos de coletas de dados 
durante a cadeia de conheci-
mento, interesse e compra do 
cliente. Com a interpretação 
correta dessas informações, as 
empresas saberão exatamente 
quando o cliente precisa rea-
lizar uma nova compra, pois 
seu perfi l já terá sido estudado 
e suas necessidades e dores 
já são conhecidas. Hoje, as 
empresas já conseguem tra-
balhar com análise preditiva 
de dados. Em pouco tempo, 
acredito que teremos núme-
ros surpreendentes e uma 
produtividade recorde para as 
equipes de vendas através da 
inteligência artifi cial, imagem 
e voice recognition. Os ganhos 
passarão facilmente da ordem 
dos bilhões. 

A Transformação Digital 
representa um ganho em pro-
dutividade sem precedentes 
para qualquer negócio. Não 
basta apenas conhecer as no-
vas técnicas e receber os novos 
dados: é preciso redesenhar 
processos e aplicar as dife-
rentes soluções e plataformas, 
integrando-os à rotina de suas 
equipes. Para isso, um bom 
caminho é consultar empre-
sas especialistas no assunto. 
A adoção das mais recentes 
tecnologias pode necessitar 
de treinamento inicial , mas 
profi ssionais com experiência 
nesse tipo de implantação po-
derão testemunhar sobre todas 
as suas vantagens. A transfor-
mação começa no digital, se 
torna real dentro da cultura 
da empresa e gera resultados 
formidáveis e sustentáveis 
quando bem aplicada.  

(*) É Chief of Sales & Marketing 
da MC1, multinacional brasileira 
especializada em inteligência de 

vendas utilizando soluções de 
mobilidade corporativa. Presente em 

mais de 21 países com um portfólio 
completo para força de vendas e 
trade marketing suporta cerca de 
50 mil usuários e é apontada pelo 

Gartner como líder na América Latina 
“Market Guide for Retail Execution 

and Monitoring Solutions for the 
Consumer Goods Industry“

(www.mc1.com.br)

Sandra Vaz (*)

News@TI
Site calcula quantidade de comidas e 
Bebidas para a sua Festa Junina

@Quem não gosta de festa junina? Entre as mais brasileiras e 
queridas festas populares, as celebrações juninas são lembradas 

principalmente por suas comidas típicas. E quando se fala de comidas 
de Festa Junina, se fala Yoki. É por isso que a marca, embaixadora da 
Festa Junina há quase 30 anos, disponibiliza online e gratuitamente a 
Calculadora Junina, que determina automaticamente a quantidade de 
salgados, doces e bebidas de acordo com o número de confi rmados de 
cada Arraiá. A Calculadora está disponível no link www.festajunina.
com.br/calculadora-para-sua-festa-junina/1-a-10/

Aplicativo de entregas realiza campanha na 
Semana do Meio Ambiente

@O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado ontem (5). 
Por meio do Decreto Federal 86.028, de 27 de maio de 1981, o 

governo brasileiro também estabeleceu que neste período em todo 
território nacional se promovesse a Semana Nacional do Meio Am-
biente que tem por fi nalidade apoiar a participação da comunidade 
nacional na preservação do patrimônio natural do País. Dentro deste 
contexto, comprometida com a sustentabilidade e preservação do 
meio ambiente, a Vaptuber, aplicativo de entrega de mercadorias 
por meio de moto ou bike lança campanha em parceria com a Se-
cretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campinas. 
Com o tema “Sua entrega planta uma árvore” a campanha tem 
como objetivo chamar atenção de parceiros e clientes quanto a 
importância da conscientização ambiental. Atualmente a Vaptuber 
conta com mais 3 mil motoboys e 500 bikers cadastrados, com ca-
pacidade de atender aproximadamente 5 mil entregas por dia nos 
diversos segmentos como empresas, restaurantes e e-commerces 
(www.vaptuber.com.br).
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A pretendente: PAULA MARTINS ESCUDEIRO, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
de projetos, nascida em São Paulo – SP, no dia 05/10/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Martins Escudeiro e de Nilda Narciso Escudeiro. 
A pretendente: ANDREIA ISABEL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
suporte, nascida em Santo André - SP, no dia 13/05/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Torquato Neto da Silva e de Daria Maria da Silva.

O pretendente: DIOGO MACHADO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em Rio Grande - RS, no dia 22/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio Renato de Castro Silva e de Gemina Martha Machado 
Neubert. A pretendente: NATHALIA SILVA MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/03/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Cardoso Mendes e de Maria Sueli Silva Mendes.

O pretendente: ERIK ARAUJO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em 
suporte senior, nascido em São Paulo – SP, no dia 23/11/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Oscar Dias da Silva e de Olivia de Araujo. 
A pretendente: LARISSA RAMOS CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão analista de 
planejamento e conteúdo, nascida em Jacareí - SP, no dia 19/03/1990, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos Gonçalves Campos 
e de Cleonice Ramos Januário Campos.

O pretendente: EDGAR SABADIM, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em São Paulo – SP, no dia 25/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Sabadim e de Vera Lucia Batista Sabadim. A preten-
dente: JÉSSICA TAIANE SOUSA NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
telemarketing, nascida em Coaraci - BA, no dia 31/08/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosivaldo Jesus Novais e de Gidalva Rosa Sousa.

O pretendente: MICHEL DELGADO KEDER, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo – SP, no dia 28/11/1986, residente e domiciliado no Alto da Mooca, 
São Paulo - SP, fi lho de Ale Hamdau Keder e de Maria Del Carmem Inglada Delgado. A 
pretendente: CAMILA ALCÂNTARA BRANDINI, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/04/1988, residente e domiciliada no Alto da Mooca, 
São Paulo - SP, fi lha de Laércio Brandini Junior e de Regina Rodrigues Alcântara Brandini.

O pretendente: FÁBIO XAVIER NUNES BORGES, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em Goiânia – GO, no dia 13/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Vitorino Borges e de Cristina Lucia 
Xavier Borges. A pretendente: JULIANA DEI TOS BACARO, estado civil solteira, profi s-
são médica, nascida em Osasco - SP, no dia 29/03/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Osmar Bacaro e de Ivete Dei Tos Bacaro.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ROBSON LOPES DE REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão atleta, 
nascido em Aracaju - SE, no dia 11/09/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Lopes de Rezende e de Carmem Luiza Oliveira Santos. 
A convivente: TALITA ANDRÉA NOGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão atleta, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 13/10/1985, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Wladimir Nogueira Júnior e de Sandra Regina Nascimento 
Nogueira. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
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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:

O modelo de gestão favorece para que todos se sintam 
parte do trabalho realizado e cobrem entre si o resultado 
almejado, sem hierarquia.

Nesse processo, as entregas são divididas em ciclos menores 
e, com isso, eventuais problemas podem ser corrigidos mais 
rapidamente e os planejamentos serem revistos. O objetivo 
principal é o cumprimento das metas e a fi nalização dos traba-
lhos. Entre os valores da Cultura Ágil, além da celeridade dos 
processos, estão transparência, confi ança, empoderamento das 
pessoas, delegação de responsabilidades e interação entre os 
membros da equipe. 

Estudo divulgado no ano passado pela CA Technologies mos-
trou que 81% dos executivos acreditam que as metodologias 
são necessárias para uma transformação digital bem-sucedida 
e melhor desempenho do negócio. A Coleman Parkes, que fez 
a pesquisa para a CA, ouviu 1.770 executivos de tecnologia da 
informação em 21 países, incluindo 76 brasileiros.

De acordo com o levantamento, mais de quatro em cada 
cinco empresas usam métodos ágeis ou DevOps (práticas de 
Desenvolvimento e Operações de Software). “Existe também 
grandes vantagens na união das duas práticas, o que melhora o 
crescimento de novos negócios em mais de 63%, e aumento de 
41% da efi ciência operacional”, aponta o estudo. 

Cultura ágil favorece ações bem-sucedidas 
e melhora desempenho nos negócios

Conhecida por dar mais liberdade e responsabilidade para todos os membros de um determinado projeto, 
a Cultura Ágil se torna cada vez mais comum nas empresas, principalmente na área de tecnologia

"A Cultura Ágil busca promover um processo de gerenciamen-
to de projetos que incentiva a inspeção e adaptação frequente. 
Trata-se de uma fi losofi a que estimula o trabalho em equipe, a 
auto-organização, a comunicação frequente, o foco no cliente e 
a entrega de valor”, afi rma Raquel Parente, gerente de Recursos 
Humanos da Locaweb. Hoje, a empresa conta com oito times que 
trabalham por meio de metodologias ágeis, o que se traduz em 
cerca de 170 pessoas.

Entre as ferramentas mais utilizas estão a Scrum e a Kanban. 
Dentro da primeira, o projeto é dividido em ciclos e as entregas 
e responsabilidades são divididas por toda a equipe. Já a segunda 
permite um controle detalhado de produção com informações 
sobre quando, quanto e o que produzir. Uma prática de Scrum 
realizada pela companhia é o “Daily Meeting”, que são breves 
reuniões técnicas diárias com o objetivo de otimizar a comunicação 
e esclarecer as etapas do trabalho de cada membro da equipe.

Tudo que é feito na cultura ágil deve ser revisto sempre, com o 
intuito de melhorar continuamente. "Por ser um modelo dinâmico, 
a metodologia promove mais autonomia para cada integrante da 
equipe, o que resulta em maior produtividade. Aqui na Locaweb 
temos realizado esse processo de forma contínua, afi nal, culturas não 
são modifi cadas em um curto espaço de tempo, é algo intimamente 
ligada às pessoas e seus costumes. Por isso, o engajamento das 
equipes é essencial para a aceleração da mudança", fi naliza Raquel.

A Pretendente: ALEKSANDRA FILOMENA TEIXEIRA, profi ssão: motorista estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 15/07/1976, 
residente e domiciliada na Vila Ema , São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sebastião Teixeira 
e de Neuza Manzato Teixeira. A Pretendente: JÉSSICA FELIPPE DE CASTRO, 
profi ssão: educadora social, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França - SP, data-nascimento: 14/11/1989 residente e domiciliada na Vila Ema - São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Assis de Castro e de Mara Joana Felippe de Castro 

O Pretendente: FREDSON ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: operador de forno, estado 
civil: solteiro naturalidade: Quijingue, BA, data-nascimento: 07/08/1982 residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP fi lho de Alberto Alves de Almeida 
e de Josefa Alves de Matos. A Pretendente: ELAINE CAVALCANTE DE SOUZA, 
profi ssão: atendente de cafeteria, estado civil: solteira, naturalidade: Quijingue, BA, 
data-nascimento: 14/09/1990, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo 
- SP, fi lhoa de Antonio Pedro de Souza e de Maria dos Santos Cavalcante.

O Pretendente: FERNANDO ARANÃO, profi ssão: administrador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Araraquara - SP, data-nascimento: 04/06/1979, residente e domiciliado 
em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Vagner Aranão e de Sueli Costa Aranão. A 
Pretendente: FERNANDA RODRIGUES CALDEIRA, profi ssão: farmacêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista-SP, data-nascimento: 23/05/1987, 
residente e domiciliada em Sapopemba - São Paulo - SP, fi lha de Nilson Rodrigues 
Caldeira e de Maria de Fátima Oliveira Caldeira.

O Pretendente: RICARDO ANDRÉ CACAU, profi ssão: gestor de trânsito, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/08/1969, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho - São Paulo - SP, fi lho de José Airton Cacau 
e de Carmela Prioriello Cacau A Pretendente: ROSILAINE NICACIO LIMA profi ssão: 
gestora de trânsito, estado civil: divorciada naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 04/02/1970, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho - São Paulo - SP, 
fi lho de João Nicacio Lima e de Maria Catarina Lima.

O Pretendente: CÉSAR AUGUSTO BRUSCHETTA, profi ssão: desenvolvedor de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
28/06/1989, residente e domiciliado na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Paolo 
Bruschetta e de Izilda Regina Vendramin Bruschetta A Pretendente: CAMILA MARIA 
DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 30/06/1986, residente e domiciliada 
na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de José Americo de Lima e de Sonia Aparecida 
de Oliveira Lima.

O Pretendente: GILVAN ALVES DE SOUSA, profi ssão: eletrotécnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paes Landim, PI, data-nascimento: 27/11/1988 residente e 
domiciliado na Vila Califórnia - São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Raimundo de Sousa e 
de Maria Alves de Sousa. A Pretendente: EMANUELA DE SOUZA DUARTE, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira naturalidade: Cubati, PB, data-nascimento: 11/02/1996, 
residente e domiciliada naVila Califórnia - São Paulo - SP, fi lho de Manoel Mauricio 
Duarte e de Maria Daguia de Souza Duarte.

O Pretendente: LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 21/05/1995 residente 
e domiciliado na Vila Lúcia - São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cesar da Silva e de 
Rosana Moreira Gonçalves da Silva. A Pretendente: NOEMI NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 03/12/1997 residente e domiciliada na Vila 
Lúcia - São Paulo - SP, fi lha de Rogério Aparecido de Oliveira e de Eliana Maria do 
Nascimento de Oliveira.

O Pretendente: JOSÉ RENATO VAIANO RODRIGUES JORGE, profi ssão: gastrônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/01/1996, 
residente e domiciliado na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Renato Rodrigues 
Jorge e de Maria de Fatima Ferreira Vaiano. A Pretendente: LORELAY RUDOI, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira naturalidade: de São Paulo - SP, data-
nascimento: 05/05/1997 residente e domiciliada na Vila Zelina - São Paulo - SP, fi lho de 
Ivan Rudoi e de Vera Cristina Godoy Rudoi. 

O Pretendente: CAIO FARIAS DA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 05/05/1988, residente e 
domiciliado na Vila Santa Terezinha - São Paulo - SP, fi lho de Paulo Alves da Silva Filho 
e de Florilda Santos de Farias da Silva. A Pretendente: SILVIA FERRER SAMPAIO, 
profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, data-nascimento: 14/06/1984, residente e domiciliada na Vila 
Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Marcio José do Amaral Sampaio e de Maria José 
Ferrer Julian Sampaio.

O Pretendente: HUGO LEONARDO DA SILVA BARBOZA, profi ssão: militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente 
e domiciliado na Vila Bancária - São Paulo - SP, fi lho de Luiz Paulo Elias Barboza e 
de Antonia Aparecida da Silva Barboza. A Pretendente: ALINE RIBEIRO SAMPAIO, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, data-nascimento: 28/08/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, - São Paulo - SP, fi lha de Gerson Alves Sampaio e de Alice Ribeiro de 
Jesus Sampaio. 

O Pretendente: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista de frota, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
06/12/1990, residente e domiciliado no Jardim Avelino, - São Paulo - SP, fi lho de Almir 
Ribeiro dos Santos e de Silvana Ferreira dos Santos. A Pretendente: LIDIANI PINTO 
DOS SANTOS, profi ssão: coordernadora de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 27/01/1992, residente e domiciliada na Vila Buenos 
Aires, São Paulo - SP, fi lha de Vagner José dos Santos e de Miriam Pereira Pinto dos 
Santos.

O Pretendente: RAPHAEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: motorista de 
caminhão, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
04/03/1986, residente e domiciliado no Jardim Ângela - São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
de Assis Oliveira e de Iara da Silva Oliveira. A Pretendente: JAQUELINE CUPERTINO 
DE LIMA, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteira naturalidade: São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 26/08/1987 residente e domiciliado no Jardim 
Ângela - São Paulo - SP, fi lha de Milton José de Lima e de Maria Imaculada Cupertino. 

O Pretendente: FÁBIO HENRIQUE DA ROCHA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
29/03/1978, residente e domiciliado na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Abilio da Rocha Filho e de Janete Barboza da Rocha. A Pretendente: DÉBORA 
CRISTINA DA SILVA, profi ssão: consultora de viagens, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Capela do Socorro - SP, data-nascimento: 17/01/1980 , 
residente e domiciliada na Vila Prudente - São Paulo - SP, fi lha de Milton Silvano da 
Silva e de Maria Jose da Silva.

O Pretendente: RENATO ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta capital,Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
30/11/1984, residente e domiciliado na Vila Santa Virginia - São Paulo - SP, fi lho de 
Carlos Alberto Alves de Oliveira e de Marlene Sandra Costa. A Pretendente: LUANA DA 
SILVA MACHADO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Simplicio 
Mendes, PI, data-nascimento: 08/01/1989, residente e domiciliada no Jardim Guairaca - 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Machado Filho e de Maria Cinete da Silva.

O Pretendente: DIEGO VITURINO VALADARES, profi ssão: instrutor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 16/09/1985, residente e 
domiciliado na Vila Independência - São Paulo - SP, fi lho de Emiliano Valadares da Silva 
e de Marlene Aparecida Viturino. A Pretendente: ANA LÚCIA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul 
- SP, data-nascimento: 09/06/1987 residente e domiciliada na Vila Industrial - São Paulo - 
SP, fi lha de Osvaldo José de Oliveira e de Francisca Vieira Ferreira de Oliveira.

O Pretendente: EDGAR RODRIGO DE LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 17/03/1983 residente e domiciliado na Vila 
São Nicolau - São Paulo - SP, fi lho de Sonia Maria de Lima. A Pretendente: FABIANA 
DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada naturalidade:nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 08/05/1984 residente e domiciliada na Vila São Nicolau 
- São Paulo - SP, fi lha de Manoel Herculano da Silva e de Ivani Pereira da Silva.

O Pretendente: JAZIEL MOURA CAETANO, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 09/01/1976, residente e 
domiciliado na Vila Paulo Silas - São Paulo - SP, fi lho de Edgar Caetano e de Vera Lucia 
Moura Caetano. A Pretendente: MUNIRA ALI SAROUT, profi ssão: diretora comercial, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/08/1980 
residente e domiciliada na Vila Paulo Silas - São Paulo - SP, fi lha de Ali Ahmad Mahmoud 
Sarout e de Hend Fakih Sarout.

O Pretendente: FLÁVIO CAMPOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 08/11/1996 residente e 
domiciliado na Vila Alpina - São Paulo - SP, fi lho de Márcio Xavier de Campos e de 
Janete Costa Dos Santos. A Pretendente: ALINE BITTENCOURT DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar operacional , estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-
nascimento: 14/02/1998, residente e domiciliada na Vila Alpina - São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Bezerra da Silva e de Rosana Bittencourt da Silva.

O Pretendente: BRUNO SOARES TEODORO, profi ssão: estagiário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: desta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
04/11/1989, residente e domiciliado na Vila Santa Clara - São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Soares Teodoro e de Lucinda Ferreira Rodrigues Teodoro. A Pretendente: 
MARCELA MONTEIRO FERRO, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: desta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 26/03/1993, 
residente e domiciliada na Vila Santa Clara - São Paulo - SP, fi lha de Marcelo dos 
Santos Ferro e de Luiza Helena Monteiro Ferro. 

O Pretendente: ÁLVARO PICANÇO BAPTISTA profi ssão: paralegal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nascimento: 11/01/1988 
residente e domiciliado na Vila Zelina - São Paulo - SP, fi lho de Wilson Mathias Baptista 
Junior e de Natércia Picanço Figueiredo. A Pretendente: DAYANNE EFIGENIO DA 
SILVA, profi ssão: representante de risco junior, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco - SP, data-nascimento: 21/06/1993 residente e domiciliada na Vila Zelina - São 
Paulo - SP, fi lha de Dorgival Efi genio da Silva e de Maria Jose Primo da Silva.

O Pretendente: VALDIR ROCHA, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Lins - SP, data-nascimento: 26/07/1966 residente e domiciliado na Vila Prudente - São 
Paulo - SP, fi lho de Djaniro Rocha e de Madalena Alves. A Pretendente: CLEIDE DE 
MOURA SOUSA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, 
data-nascimento: 03/09/1986, residente e domiciliada na Vila Prudente - São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Evangelista de Sousa e de Francisca Rodrigues de Moura.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial
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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:
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