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O desenvolvimento de 
pessoas é responsabilidade 

das empresas

Quando se trata de 

desenvolvimento 

profi ssional, algo deve 

fi car bem claro: não há 

receita mágica

Sempre que o foco é a gestão 
de pessoas, devemos ter em 
mente que cada profi ssional 

é único e deve ter suas habilidades 
e competências pessoais respei-
tadas. É por isso que lidar com 
pessoas é tão difícil e ao mesmo 
tempo tão gratifi cante! Na práti-
ca, quando entendemos nossas 
equipes e conseguimos extrair o 
máximo delas, os resultados po-
dem surpreender. Então, vamos 
falar sobre como as empresas 
podem apoiar o desenvolvimento 
de seus talentos e assim crescer 
junto com eles.

Sabemos que os ambientes 
de trabalho têm mudado signi-
fi cativamente nos últimos anos, 
impulsionados pela revolução 
digital e as novas formas de se 
trabalhar. Mas uma coisa não 
mudou: o ser humano. Temos 
a mesma quantidade de genes, 
traços comportamentais e de per-
sonalidade, as mesmas angústias, 
anseios e desejos de realização 
e reconhecimento. Com base 
nisso, concluímos que o melhor 
ambiente possível é aquele no 
qual as pessoas sintam-se bem 
e realizados. 

Mas não se engane pensando 
que é fácil criar esse ambiente 
– é preciso muita dedicação e 
esforços coordenados, porque 
nem sempre o que é bom para 
uma pessoa será bom para seu 
colega de trabalho. E como resol-
ver esse difícil dilema? Com um 
líder que entenda e conheça a sua 
equipe, e que dê condições para 
que cada profi ssional desenvolva 
o máximo de seu potencial. Para 
isso, os líderes podem contar 
com estratégias simples e muito 
efi cientes. O reconhecimento é 
uma delas. 

Hoje, existem formas de 
reconhecer funcionários sem 
que isso implique em grandes 
investimentos. Um simples 
e-mail para todos da empresa 
parabenizando um profi ssional 
ou uma equipe por um bom tra-
balho é um excelente exemplo! 
Ou então, compartilhar com 
todos as mensagens de elogios 
e agradecimentos dos clientes. 
Outra forma é incentivar novas 
ideias. Ninguém melhor do que 
seus funcionários para saber o 
que funciona e o que não funcio-
na na empresa, mas muitas vezes 
eles têm receio de se manifestar. 

Uma alternativa é criar reuni-
ões periódicas com um momento 

reservado para a troca de ex-
periências. Perguntas simples 
como “O que podemos fazer para 
diminuir o consumo de copos de 
plástico no escritório?” ou “Quem 
pode sugerir uma planilha me-
lhor de controle de despesas?” 
podem ajudar muito a empresa.  

Se as boas ideias forem aplica-
das ou pelo menos seus idealiza-
dores receberem o feedback da 
sua aplicabilidade, toda a equipe 
irá perceber que sugestões são 
bem aceitas e passará a contri-
buir com novas propostas, que 
poderão aos poucos revolucionar 
os negócios da companhia.  

Cada vez mais ouvimos dizer 
que a “empresa dos sonhos” é 
aquela na qual os profi ssionais 
têm a liberdade de aplicar na prá-
tica as suas ideias. Isso acontece 
porque a forma de engajamento 
mudou. Atualmente, mais do 
que saber se a empresa oferece 
um salário compatível com o 
mercado, o que os profi ssionais 
estão buscando são empresas que 
tenham um propósito. É isso que 
irá diferenciá-las na atração dos 
melhores talentos. 

Portanto, tenha um propósito 
claro e engajador a ponto de atrair 
o tipo de profi ssional que você 
procura. Mostre a todos como 
você quer atingir 

esse propósito e as ações que 
já estão sendo desenvolvidas 
nesse sentido. O principal ganho 
para sua empresa será contar 
com profi ssionais com potencial 
elevado, que vão contribuir com 
o crescimento dos negócios. Além 
disso, outros benefícios poderão 
ser percebidos, como melhor 
posicionamento de mercado, de-
senvolvimento de novas soluções 
e fi delização dos clientes.

Manter os profi ssionais enga-
jados e alinhados ao propósito 
da empresa é uma tarefa para os 
líderes, que precisam fomentar 
esse engajamento e perceber 
quando alguém já não está mais 
caminhando junto com a com-
panhia. Dessa forma, entender 
o que move cada profi ssional 
e como se comunicar com eles 
são dois pontos  fundamentais 
para se benefi ciar do potencial 
de cada talento. 

Diversas ferramentas podem 
apoiar as lideranças nessa missão 
e impulsionar a gestão de pessoas 
nas empresas. A partir disso, os 
líderes conseguirão aprimorar a 
comunicação com suas equipes, 
o relacionamento entre os profi s-
sionais e os clientes. 

E por fi m, os resultados pode-
rão surpreender a todos.

(*) - É CEO do Grupo Soulan e 
Country Manager da Thomas 

International Brasil.

Marcelo Souza (*)
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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: JOSÉ JOSIMAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão sol-
dador, nascido em Porteiras, CE, no dia (21/09/1969), residente e domiciliado neste 
Distritro, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Alves dos Santos e de Maria de Lourdes da 
Silva dos Santos. A pretendente: LEDIAN MADEIRO DE SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Porteiras, CE, no dia (15/07/1977), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio de Santana e 
de Josefa Madeiro de Lucena.

A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão limpa-
dora de vidros, nascida em São Lourenço da Mata, PE, no dia (17/11/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Salvino da Silva e de Maria José 
da Silva. A pretendente: ELENICE DA SILVA PEIXOTO, estado civil divorciada, profi ssão 
copeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/01/1963), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juapis Ribeiro Peixoto e de Maria de Lourdes Silva.

O pretendente: RICARDO ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Firmino dos Santos e de Luzia Aparecida 
Araujo dos Santos. A pretendente: EDLANE DE MELO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Gloria do Goitá, PE, no dia (07/11/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Severino da Silva 
e de Ivaneide de Melo Silva.

O pretendente: WELLINGTON MIRANDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Salvador Santos da Silva e de Abda Maria Miranda Silva. A 
pretendente: KARINE PATRÍCIA NASCIMENTO LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
agente operacional, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/03/1985), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Jair Aparecido Lopes e de Gesmares 
Santos Nascimento.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão reciclador, 
nascido em Santo André, SP, no dia (19/08/1962), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Fernando Noronha de Barros e de Lourdes Caetano de Barros. 
A pretendente: FRANCISCA JUCILENE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
recicladora, nascida em Ipubi, PE, no dia (13/07/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Nogueira dos Santos e de Antonia Maria da 
Silva Santos.

O pretendente: ELIEZER MARIANO DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer Mariano da Silva e de Aparecida Oliveira Santos. 
A pretendente: DANIELA ANDRADE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Paulino Araujo e de Adalina Maria de Andrade.

O pretendente: NILSON GONDIM DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Santo André, SP, no dia (05/03/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Agenor Gondim da Silva e de Termira Alves da Silva. A pretendente: 
SANDRA REGINA VICENTE, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (31/07/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Vicente e de Rosa Hendelchowel Vicente.

O pretendente: DANIEL TAVARES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando de Andrade Soares e de Roseli Tavares 
Pessoa. A pretendente: BÁRBARA CRYSTINA DE LIMA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Sebastião de Lima e de Maria 
Alves Neto de Lima.

O pretendente: BRUNO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
ponte rolante, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurico Santos da Silva e de Ana Helena da Silva. A 
pretendente: DAIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osenilma Maria da Silva Pereira.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Alagoinhas, BA, no dia (21/04/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira do Nascimento e de Beatriz dos Santos 
Nascimento. A pretendente: OSENILMA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em Caruaru, PE, no dia (19/06/1965), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Sebastiana Maria da Silva.

O pretendente: LEONARDO ALVES DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Iraquara, BA, no dia (12/11/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Martins dos Anjos e de Davina Alves dos Santos. A 
pretendente: CICERA GEONEIDE SARAIVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Aurora, CE, no dia (15/02/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribamar de Souza e de Maria Saraiva de França Souza.

O pretendente: WAGNER DA COSTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão meta-
lurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonildo Alves de Souza e de Eliane Nunes da Costa. 
A pretendente: MARIA GLAUCE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Araripina, PE, no dia (19/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rita Maria da Conceição Pereira.

O pretendente: CARLOS MARTINS GOMES, estado civil viúvo, profi ssão metalurgico, 
nascido em Novo Cravinhos, SP, no dia (13/03/1950), residente e domiciliado em Suza-
no, SP, fi lho de Benedito Martins Gomes e de Maria Candida da Costa. A pretendente: 
ADELITA BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Gandu, BA, no dia (31/05/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fidelis Bispo dos Santos e de Miuta Henrique dos Santos.

O pretendente: LEANDRO ARAUJO ROMERO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Romero e de Maria do Socorro Araujo. A 
pretendente: ROSELI RIBEIRO RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/01/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Lisboa Ramos e de Maria da Silva Ribeiro Ramos.

O pretendente: IRAMAR RAMOS MAURIZ CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderbal Mauriz Cavalcante e de Marleide Ramos de 
Oliveira Mauriz Cavalcante. A pretendente: JESSICA LIMA FIUZA, estado civil solteira, 
profi ssão farmaceutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Elias Fiuza Filho e de Francisca 
Diomar de Lima Fiuza.

O pretendente: FERNANDO RODRIGO DA SILVA TAVARES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão tapeceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1991), residente e domiciliado 
em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Josemi Ribeiro Tavares e de Rosana 
Aparecida da Silva Tavares. A pretendente: GISLENE DE LIMA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1990), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Ramos da Silva e de 
Marcia Batista de Lima.

O pretendente: JONAS DOS SANTOS CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Tenório Cavalcante e de Creusa Silva dos 
Santos Cavalcante. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CALIXTO VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (04/01/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vieira Filho e de Maria 
Aparecida Calixto.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DEODATO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Ibirajuba, PE, no dia (29/05/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Deodato da Costa e de Maria José de Mendonça 
Costa. A pretendente: MARIA ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão costureira, nascida em Ibirajuba, PE, no dia (10/07/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noé Pereira da Silva e de Rosilda Pereira da Silva.

O pretendente: IGOR THALES DE MORAES ROSSI, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Antonio Rossi e de Ivete Aparecida Moraes 
Rossi. A pretendente: AGHATA CLAUDINO BRONHARO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/03/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenauer Claudino da Silva e de Daniele Patricia Bro-
nharo Claudino da Silva.

O pretendente: DAVID SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gildeon Moreira da Silva e de Roseli dos Santos. A pretendente: CARLA MI-
GUEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1998), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Rodrigues da Silva e de Ivete Miguel.

O pretendente: SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedrina Prado dos Santos. A pretendente: SILVIA DE 
SOUZA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia 
(06/04/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Silva 
e de Sueli Rosa de Souza Silva.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wildo Joaquim de Oliveira e de Eliene Francisco da Silva. A pretendente: 
VITÓRIA GABRIELY DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Londrina, PR, no dia (09/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Jorge Silva Soares e de Cleonice de Oliveira Soares.

O pretendente: MAXIMO DA SILVA MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Sátiro Dias, BA, no dia (26/03/1982), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de José Honorato Marinho e de Maria Helena Batista da Silva. A 
pretendente: EDILAINE MARIA PEREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão au-
tonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Pereira de Lima e de Ednalva Maria Evaristo.

O pretendente: OLAVO ARGOLLO PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão biomédico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Olavo Pereira Peixoto e de Lourice Argollo Peixoto. A pretendente: 
FLÁVIA DIAS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão analista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (05/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Martins de Carvalho e de Marli Dias Martins.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS MAIA, estado civil solteiro, profi ssão en-
festador, nascido em Remanso, BA, no dia (29/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Maia dos Santos e de Ana Maria dos Santos Maia. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Jussiê da Silva e de Zelia da Silva Pereira.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dercio Mangueira de Souza e de Rita de Cassia Oliveira. A pretendente: 
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Tinguá, CE, no dia (02/03/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Rodrigues da Silva e de Nonata Conceição da Silva.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
de telecomunicação, nascido em Suzano, SP, no dia (03/07/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Geraldo da Silva e de Raquel Santos da 
Silva. A pretendente: RACHEL EVARISTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Evaristo da Silva e de Andréa 
Lacerda da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE CAVALCANTE DE FREITAS, estado civil solteiro, profi s-
são tecnico de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Carlos de Freitas e de 
Maria Cavalcante Chaves. A pretendente: LARISSA APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: OZIAS DE JESUS SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Manoel dos Santos e de Joelita de Jesus Silva 
dos Santos. A pretendente: MARCIA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Augusto Bernardo de Lima e de Josefa Amara da Silva Lima.

O pretendente: WELLINGTON RIBEIRO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1991), residente e domiciliado 
no Parque Residencial Cocaia, Grajaú, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio Rodrigues 
de Araujo e de Eva de Lourdes Ribeiro. A pretendente: RAFAELLA MARINHO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marinho da Silva 
e de Vera Lucia Laustidio da Silva.

O pretendente: HUGO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de cambio junior, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Hipolito dos Santos e de Tereza de Oliveira 
Santos. A pretendente: DAYANNE OLIVEIRA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de secretaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1996), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Mario Santos Andrade e de Marines 
Pereira de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciado, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Aparecido de Oliveira e 
de Isabel Cristina Rodrigues da Silva. A pretendente: ALINE SILVA DIAMANTE, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues Bezerra Filho e de 
Dulcinei Pereira Silva.

O pretendente: LUCAS SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (27/12/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudivanio Freitas dos Santos e de Iranilde do Nascimento Silva. A preten-
dente: NATÁLIA MAIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (06/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de William Cordeiro de Sousa e de Silvana da Costa Maia de Sousa.

O pretendente: ZENIVALDO ANDRADE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em Itambé, BA, no dia (30/06/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Henrique Pereira e de Evany Araújo Andrade. A 
pretendente: ADENILDA JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Itamaraju, BA, no dia (06/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivio José de Oliveira e de Adenita José de Oliveira.

O pretendente: JOEDSON DE SOUSA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logistica, nascido em Ibicarai, BA, no dia (11/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Oliveira e de Luciene Santana de Sousa. 
A pretendente: ÉRICKA COSTA DIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Itabuna, BA, no dia (09/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Egnaldo Soares Dias e de Roserlândia Silva Costa.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO DELMONTE, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Delmonte Galego e de Mirna Aparecida Carvalhães Delmonte. 
A pretendente: IARA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/01/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Neide Aparecida de Oliveira Santos.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA SALDANHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Saldanha e de Maria Zuleide Pereira 
Saldanha. A pretendente: JOSEANE SILVA RODRIGUES ARAUJO, estado civil divor-
ciada, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Rodrigues Araujo e de Maria 
Marta Mota da Silva.

O pretendente: OSMAIR VILAS BOAS, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido 
em Estrela D’Oeste, SP, no dia (04/08/1959), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Vilas Boas e de Denir Aparecida Martins Vilas Boas. A preten-
dente: ELIANEIDE PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida 
em Triunfo, PE, no dia (27/09/1971), residente e domiciliada nesta Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Zacarias Pereira Lima e de Maria das Dores de Lima.

O pretendente: WILLIAM MOURA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Erisvaldo Coelho da Silva e de Sebastiana Dias de Moura. 
A pretendente: ROSEANE SOBRAL FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1999), residente e domiciliada 
neste Distriro, São Paulo, SP, fi lha de José Bastista Fernandes e de Maria de Nazaré 
Rodrigues de Sobral.

O pretendente: EDILSON FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Esperança, PB, no dia (11/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernando da Silva e de Terezinha Florentino de Medeiros. A 
pretendente: ZELIA MARIA DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão revisora, 
nascida em Aliança, PE, no dia (03/11/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Alexandre Carvalho e de Severina Maria de Abreu Carvalho.

O pretendente: EDUARDO RIBEIRO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maciel dos Santos Soares e de Antonia Ribeiro 
Soares. A pretendente: NAYARA GUIMARÃES ANDRADE DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodrigo Marcelo de Jesus 
e de Carla Guimarães Coelho de Andrade.

O pretendente: FELIPE PAULINO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Baturité, CE, no dia (19/08/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Lucia Maria Paulino de Souza. A pretendente: JOANA SCARLETT 
OLIVEIRA JANUARIO, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Guaru-
lhos, SP, no dia (20/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Uilton Gomes Januario e de Silvia Soares de Oliveira Januario.

O pretendente: CLEITON PEREIRA MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (17/12/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Pereira Muniz e de Helena Maria 
de Fatima Muniz. A pretendente: FERNANDA LIRA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de lojistica, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Martiniano de Souza e de Maria 
Eurides Lira de Souza.

O pretendente: COSME FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
prensista, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (14/07/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Crispim Firmino dos Santos e de Maria das Neves 
Ferreira dos Santos. A pretendente: SANDRA HELENA TOMAZ BRAGA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Juiz de Fora, MG, no dia (25/10/1960), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira Braga Filho e de Maria 
da Conceição Tomaz.

O pretendente: EVERTON OLIVEIRA CARACAS, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de aeroporto, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio Germano Caracas e de Vilma 
Aparecida de Oliveira Caracas. A pretendente: CINTIA RODRIGUES DE SOUZA, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/02/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Geraldo 
Rodrigues e de Vanilda Auxiliadora Martins Vitorino Rodrigues.

O pretendente: ARLES GONÇALVES JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Arles Gonçalves e de Leonor Tavares Gonçalves. 
A pretendente: KÉSIA MARIA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
mercadóloga, nascida em Camaragibe - PE, no dia 29/03/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Fernando José dos Santos e de Linêlda 
Maria da Silva.

O pretendente: ALVARO LUIZ BUZATO MORELLI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de infraestrutura, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Luiz Morelli e de Simone 
Buzato Morelli. A pretendente: HELLEN ALMEIDA NOVAES PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/02/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderley Aparecido 
Pereira e de Lucilene de Almeida Novaes Pereira.

O pretendente: DANIEL ALVES, estado civil solteiro, profi ssão coordenador fi nanceiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Donizete Alves e de Maria Helena Alves. A pretendente: 
VANESSA ZACCARELLA GOMES, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Luiz Gomes e de Yvette Zaccarella.

O pretendente: DAVID JOSÉ LOPES FARINA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Farina Filho e de Ana Dirce Lopes Farina. A pretendente: 
RUANNA SABRINA SANTOS MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Santarém - PA, no dia 17/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistritro, 
São Paulo - SP, fi lha de Sandra Suely Santos Magalhães.

O pretendente: FABIO BELO PRATES, estado civil solteiro, profi ssão gerente execultivo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/03/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jairo Prates e de Edna Roseli Belo Prates. A pretendente: JÉS-
SICA ALMEIDA DUTRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Jundiaí - SP, no dia 13/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Erlon Hockmüller Dutra e de Francisca Gomes de Almeida.

O pretendente: TIAGO OCHIUTTO DORETO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/11/1986, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Vladimir Doreto e de Aparecida Ochiutto Doreto. A pretendente: 
ERICA FERRARI RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 12/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Nelson Rodrigues e de Ana Lucia Ramon Ferrari Rodrigues.

O pretendente: LUIZ FABIANO MORETTI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Esnar Moretti e de Mara Funaro Moretti. A pretendente: VOLUSIA 
SANTIAGO NEVES, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Manaus - 
AM, no dia 28/12/1963, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha 
de Eudo Neves e de Iza Santiago Neves.

O pretendente: BRUNO MORENO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Gilvan Paulino de Araujo e de Leonor Moreno 
de Araujo. A pretendente: PAMELA LARISSA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Vinhedo - SP, no dia 26/02/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Dorival Aparecido de Melo e de Maria Benedita de 
Moura Melo.
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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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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