
A tecnologia avança 

e, assim, as operações 

de chamadas podem 

contar com sistemas 

efi cientes
 

Já pensou não precisar pas-
sar pelo caixa para fazer 
suas compras em uma loja 

física? Essa já é uma realidade 
na Amazon Go, em Seattle, nos 
Estados Unidos. Essa notícia 
me lembra da realidade cada 
vez mais próxima do autosser-
viço. Segundo a E-Consulting, 
o segmento gerou mais de 
R$ 2,42 bilhões no mercado 
de contact centers somente 
em 2018! Por isso, torna-se 
indispensável considerar as 
ferramentas high tech em suas 
operações de chamadas.

O estabelecimento da com-
panhia de Jeff Bezos virou 
ponto turístico da cidade. 
Ele foi fundado em janeiro do 
último ano e expandiu-se de 
forma veloz. Para entrar no 
local, é necessário ter o apli-
cativo Amazon Go instalado 
no smartphone, com login em 
uma conta da marca e cartão de 
crédito registrado. A entrada 
tem catracas com leitores de 
código de barras.

Na tela inicial do app, há um 
QR Code o qual libera o acesso. 
Um sistema de câmeras, sen-
sores e inteligência artifi cial 
acompanha o cliente e 

registra os produtos levados. 
Logo após a saída, o programa 
já mostra a lista de compras e 
o comprovante é enviado para 
o e-mail do consumidor. Pois 
é, o futuro chegou!

A realidade robótica está 
mais presente no cotidiano 
humano e os administradores 
devem aproveitar essa moder-
nidade. Nas ligações, também 
é possível contar com esse 
auxílio. As Unidades de Res-
posta Automática direcionam 
os telefonemas e diminuem o 
tempo de espera, por exemplo. 
O maior benefício é a redução 
de custos!

Se você gerencia call centers, 
adquira sistemas efi cientes. 
Com a tecnologia sendo aliada 
da competência humana, o su-
cesso é garantido! Afi nal, você 
não quer deixar seu negócio no 
passado quando as inovações já 
estão cada vez mais presentes 
no dia a do usuário!

(*) - É gerente comercial da Total 
IP - Soluções e Robôs para Contact 

Centers (www.totalip.com.br).

O autosserviço
está entre nós

Tiago Sanches (*)
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: RENATO SAMPAIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mêcanico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Domingos Silva e de Silvia de Oliveira Sampaio 
Silva. A pretendente: ISLA DHESSY RODRIGUES DE ARAÚJO, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Januária, MG, no dia (31/05/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Paulo de Araújo 
e de Ivani Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em manutenção predial, nascido em Jussari, BA, no dia (19/12/1975), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes dos Santos e de 
Marizete dos Santos. A pretendente: FRANCISCA NEUMA FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Milagres, CE, no dia (24/02/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marco Luis e de 
Joana Isabel Fernandes.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1990), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Regina Celia dos Santos Barros. A 
pretendente: ALANIS LORRANY RIBEIRO SOUSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdinei Sousa da Silva e de Jurema 
Verginia Ribeiro da Silva.

O pretendente: WILLIAN ARAÚJO FERREIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcio Ferreira Alves e de Nelma 
Jesus de Araujo Alves. A pretendente: THAIS MOREIRA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/11/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Moreira de Jesus e 
de Elza Almeida Santos Moreira.

O pretendente: VALTER DA GLORIA LUIZ, estado civil divorciado, profi ssão agente 
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Luiz e de Jacintha Gloria de Jesus Luiz. 
A pretendente: MARCIA PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão agente 
operacional, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ormindo Pereira de Souza e de Marion Maximiano de Souza.

O pretendente: HUDSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evilazio Alves da Silva e de Cledinalva 
Rodrigues da Silva. A pretendente: CAROLINE DE ANDRADE SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (17/09/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Lino dos Santos 
e de Viviane de Andrade Santos.

O pretendente: DIEGO FERNANDES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Carneiro do Nascimento e de Maria de 
Fatima Fernandes dos Santos. A pretendente: DAIANE CARVALHO DE SA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Araujo de Sa e de Ivonete da 
Silva Carvalho.

O pretendente: WELLINGTON OLIVEIRA MENDONÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de estoque, nascido em Poá, SP, no dia (05/12/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lourenço Mendonça Filho e de Celina Santos 
de Oliveira Mendonça. A pretendente: PATRÍCIA MATTIOLI FREITAS, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio de Freitas 
e de Conceição Donizeti Mattioli de Freitas.

O pretendente: EDUARDO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Batista da Silva e de Laudeci da Silva Santos. A 
pretendente: KELLY PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo da Silva Santos e de Luciene Pereira Souza.

O pretendente: ELIEL SILVA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão analista junior, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Isaias Geova Lopes e de Maria do Socorro de Andrade Silva 
Lopes. A pretendente: LORRAINE MANZANI ANTONIO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Soares Antonio e de Vanessa 
Aparecida Manzani Antonio.

O pretendente: JOSEMAR LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista 
de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes da Silva Filho e de Marilza Almeida da Silva. 
A pretendente: PRISCILA APARECIDA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Azevedo e 
de Rosa Maria da Conceição.

O pretendente: RUBENS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sidney Souza da Silva e de Marisete Demetrio Ferreira da Silva. 
A pretendente: GABRIELE MORENO LEÃO DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica em saúde bocal, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wesley Alexandre de Moura e de Silvia 
Cristina Moreno.

O pretendente: WESLEY FACHINI DE FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivis Pereira de Farias e de Clarice Fachini. A preten-
dente: EVELYN TEIXEIRA NOVAES, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Presidente Venceslau, SP, no dia (12/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Paulo Almeida de Novaes e de Helena Teixeira Batista.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Montes Claros, MG, no dia (01/09/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcilio Vieira de Aguiar e de Maria Joana Rodri-
gues de Aguiar. A pretendente: MARIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em Bandeira, MG, no dia (16/07/1983), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francino José do Amaral e de Almerita 
Pereira de Jesus.

O pretendente: MOISES FELISSIMO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Guaporé, RS, no dia (20/07/1948), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eloy Felissimo da Silva e de Elvira Dal Pian. A pretendente: JANUARIA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Julia Ferreira dos Santos.

O pretendente: ROBERTO ABREU MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Suzano, SP, no dia (20/06/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco da Silva Maciel e de Marlene de Souza Abreu. A pretendente: 
TATIANE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente de inclusão digital, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Diomauzo Aprigio da Silva e de Solange Fernandes da Silva.

O pretendente: JOSÉ PAULO ARRUDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Arruda da Silva e de Antonia Joaquina da 
Silva. A pretendente: DANIELLE DA SILVA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1985), residente e domiciliada no 
Jardim São Luís, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Barbosa de Andrade e de Maria 
de Lourdes Silva de Andrade.

O pretendente: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco da Silva e de Selma Maria Sales. A preten-
dente: FRANCISCA EUGENIA SILVA DA HORA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Crato, CE, no dia (04/11/1976), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João da Hora e de Maria Lisieux Silva da Hora.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio dos Reis e de Neide Sales dos Reis. A pretendente: 
CICERA MARIA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Rio 
Formoso, PE, no dia (30/08/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Severino Gomes da Silva e de Olindina Maria da Silva Gomes.

O pretendente: SINOMAR DONIZETI FIGUEIREDO DA FONSECA JUNIOR, estado civil 
solteiro, profi ssão limpador de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1998), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinomar Donizeti Figuei-
redo da Fonseca e de Alessandra Pereira de Paula. A pretendente: CARLA TÁRSILA 
PIRES PEREIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São José dos Campos, SP, no dia (20/01/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Nascimento e de Maria Fátima 
Pires Pereira Nascimento.

O pretendente: FABIO BEZERRA, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em Cambará, PR, no dia (26/09/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Martins Bezerra e de Maria Luiza Biazin Bezerra. 
A pretendente: VIVIANE MARTINS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
em enfermagem, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (07/04/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ribeiro Neto e de Maria 
Dulcineide Martins Ribeiro.

O pretendente: FRANCISCO THIAGO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionario público, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1989), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulo da Silva e de Maria Sarita 
Alves Cassimiro. A pretendente: DAYANE DA CONCEIÇÃO BARBOSA, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1993), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro de Souza Barbosa e de 
Deulma Maria da Conceição.

O pretendente: BRUNO FALCONI DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/09/1988), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luis de Sousa e de Solange Falconi. A pretendente: 
ANGELA DE LIMA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/02/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Emanoel Felix Ribeiro e de Vanilde Paulino de Lima.

O pretendente: LUIS HENRIQUE FERREIRA DE BARROS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão promotor comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer de Barros e de Nelma Ferreira 
de Lima Barros. A pretendente: BRUNA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Oliveira Santos e de 
Maria Alice de Souza.

O pretendente: ANTONIO RIBEIRO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Rocha e de Edith Ribeiro Rocha. A preten-
dente: DENIZE BORGES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Remanso, BA, no dia (01/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Borges dos Santos e de Joselita Lino dos Santos.

O pretendente: PABLO ANDREWS ARAUJO PONTES DE LIMA, estado civil solteiro, 
profi ssão sub encarregado de mercado, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1998), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Antonio Pontes de 
Lima e de Rosemery de Sousa Araujo. A pretendente: IRENE PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(03/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Justino 
dos Santos e de Joana Pereira dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS FRANCISCO BONIFÁCIO LEITE, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson José Leite e de Lucimar Avelino Bonifácio. 
A pretendente: ANDRÉIA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tarcizio Parente Moreira e de Clarice dos Santos Moreira.

O pretendente: LOURIVAL JOSÉ FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Santa Cruz do Escalvado, MG, no dia (30/12/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Júlio Ferreira e de Maria da Cruz Ferreira. 
A pretendente: PATRÍCIA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva e de Raimunda Alves dos Santos.

O pretendente: RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
acabador, nascido em Coronel João de Sá, BA, no dia (30/08/1967), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Brasilino José da Conceição e de Rufi na 
Barbosa dos Santos. A pretendente: RIZONETE MARIA DE JESUS SOUZA, estado civil 
viúva, profi ssão babá, nascida em Miguel Calmon, BA, no dia (26/12/1963), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elena Maria de Jesus.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE VICENTE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão polidor de autos, nascido em Olinda, PE, no dia (05/05/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Felix do Nascimento Filho e 
de Marilene Vicente do Nascimento. A pretendente: ALINE CONCEIÇÃO ZEFERINO, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Roberto dos Reis 
Zeferino e de Maria Antonia Conceição Neta.

O pretendente: WASHINGTON RODRIGUES DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Pereira de França e de Evanina Rodrigues da 
Silva. A pretendente: MICHELY BRUNA PEIXOTO DO CARMO, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/07/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos José do Carmo e de Ana 
Patricia Peixoto da Silva.

O pretendente: APARECIDO ALCIONE RODRIGUES CARDOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão fi scal de loja, nascido em Cidade Gaucha, PR, no dia (16/11/1975), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque de Almeida Cardoso e de 
Adelina de Araujo Cardoso. A pretendente: ROSANGELA LUZIA RAMALHO SILVA, 
estado civil viúva, profi ssão diarista, nascida em Santo André, SP, no dia (09/02/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Magela Ramalho 
e de Matilde Luzia Ramalho.

O pretendente: DIONILO OLIVEIRA SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Vila de Caraibuna, BA, no dia (13/11/1946), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco dos Santos e de Candida Maria de Oliveira. 
A pretendente: LIA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Inhambupe, BA, no dia (20/07/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dionisio José dos Santos e de Davina Maria de Jesus.

O pretendente: ALEX EDIVALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Antonio da Silva e de Miriam Ribeiro. A pretendente: 
JAQUELINE MARIA DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilson de Santana e de Evanir Ribeiro dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DE LIMA BARBOSA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (04/12/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Santana Alves e de Gilsilene de 
Lima Barbosa Alves. A pretendente: LEILA ISABELLY LOPES CAVALCANTI, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rômulo de Carvalho Cavalcanti e de 
Cleide Regina Lopes Cavalcanti.

O pretendente: MATHEUS NUNES BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adenilson Batista e de Vilaneide Nunes Soares. A pretendente: 
SABRINA NATALÍ SALES VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/12/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto da Silva e de Paula Sales Vieira.

O pretendente: FRANCO WILLIAN DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Cuiabá, MT, no dia (16/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bernardo da Silva e de Maria Salete de Lima 
Silva. A pretendente: MARIA JORGEANA PESSOA RÊGO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Miguel, RN, no dia (17/08/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Edna Pessoa Rêgo.

O pretendente: LUIZ SANTO CUDIGNOLA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Cruzeiro, SP, no dia (19/08/1958), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdemar Cudignola e de Lucila Borges Cudignola. A pretendente: 
LILIAN DOS SANTOS DIONISIO, estado civil solteira, profi ssão servidora pública estadual, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio Almeida Dionisio e de Vera Lucia dos Santos.

O pretendente: DAVID VASCONCELOS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Dias de Almeida e de Maria Aparecida 
de Vasconcelos de Almeida. A pretendente: LARISSA RODRIGUES LOPES, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Gonçalves Dias, MA, no dia (13/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomir de Jesus Lopes 
e de Maria da Cruz Rodrigues de Morais.

O pretendente: ORISMAR PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Morro do Chapéu, BA, no dia (25/09/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altino Pereira dos Santos e de Florice Pereira dos Santos. A 
pretendente: ELAINE ALVES DE MACEDO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Gonçalves e de Roseli Alves de Macedo Gonçalves.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Mas a coordenadora pe-
dagógica do Colégio 
Marista Champagnat, de 

Ribeirão Preto, Juliana Christina 
Rezende de Souza, dá algumas 
dicas para ajudar os alunos e 
familiares a retomarem a rotina 
escolar.
 • Cobrança na medida 

certa - Como o momento é 
de readaptação, cobranças 
fora da medida podem as-
sustar ainda mais a criança. 
Por isso, procurar entender 
se ela apresentar alguma 
resistência em ir à escola 
é o melhor caminho para 
resolver o problema.

 • Tranquilizar sobre os 

novos desafi os - Matérias 
e conteúdos novos podem 
assustar, por isso é impor-
tante tranquilizar a criança, 
explicando que a transição 
não é nenhum bicho de sete 
cabeças e que os professores 
estarão sempre presentes 
para ajudá-la no que for 
necessário.

 • Integração com novos 

amigos - Deixar claro que 
a criança pode encontrar 
novos amigos no ano que se 
inicia é importante. Incen-
tive-a a fazer amizades e a 
interagir com os colegas para 
que não se sinta deslocada. 
Converse com o professor 
sobre isso.

 • Estar presente - Nos primei-
ros dias de aula, é importante 

Dicas para um bom 
retorno à rotina escolar
As aulas voltaram. E agora? Muitas vezes pode ser bem difícil fazer essa transição, já que as crianças 
acostumam a não ter muitas regras a seguir durante as férias

seja tumultuado. Organizar o 
material de forma tranquila 
também auxilia o aluno a ter 
uma boa transição.

 • Horários de estudo - Não 
deixe que a tarefa de casa 
se acumule. Ajude seu fi lho 
a organizar uma rotina de 
estudos. Esse hábito vai 
ajudá-lo a apresentar um 
bom rendimento escolar e 
a ter uma participação mais 
assídua e segura em sala de 
aula.

 • Valorize os estudos - Deixe 
claro a importância da escola 
na vida da criança para que 
ela se sinta mais confi ante 
e determinada. Mostre que 
estudar pode ser prazeroso e 
divertido, assim ela terá mais 
vontade de ir para a escola.

 • Momentos de lazer - 
Apesar das férias terem 
terminado, é importante 
que a criança continue 
desfrutando de momentos 
de lazer. Incentive seu fi lho 
a concluir suas tarefas para 
aproveitar melhor as brinca-
deiras em casa com amigos 
ou familiares. Reserve um 
momento para isso.

Certamente, existem muitas 
outras dicas para um bom retorno 
às aulas, mas essas devem con-
tribuir para que esse processo 
seja feito com mais tranquilidade.

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

que os pais visitem a escola, 
conheceçam o novo professor 
e se mantenham inteirados 
sobre a rotina escolar. Essas 
atitudes certamente vão 
trazer mais segurança ao 
aluno, além de deixá-lo feliz 
por saber que professor e pais 
têm uma boa relação.

 • Ajudar a superar medos 

- É natural que a criança 
fi que ansiosa e até com medo 
ao enfrentar o recomeço 
na escola. Ajude seu fi lho 
a superar esse momento 
conversando, ouvindo-o e 
reforçando que estará sem-
pre a seu lado para enfrentar 
a situação.

 • Ser breve na despedida 

- Ao deixar seu fi lho na es-
cola, seja breve e carinhoso 
na despedida, deixando 
bem claro que alguém vai 
buscá-lo ao término da aula. 
Transmita tranquilidade e 

segurança para que ele não 
se sinta esquecido na escola.

 • Retomar a rotina alimen-

tar - É natural que nas férias 
não exista uma rotina muito 
rígida nas refeições. Retomar 
essas práticas é importante. 
Se alimentar bem e nos horá-
rios adequados é necessário 
para que seu fi lho apresente 
bons resultados na escola.

 • Dormir na hora certa - 
Crianças e adolescentes pre-
cisam de boas noites de sono 
para apresentar rendimento 
escolar satisfatório. Combine 
com seu fi lho horários para 
dormir e acordar, assim ele 
terá mais condições de estu-
dar com tranquilidade.

 • Organizar o material - É 
interessante que as crianças 
tenham autonomia para or-
ganizar suas mochilas. Esse 
processo deve ser feito an-
tecipadamente para que não 
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