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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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:

O pretendente: GASTONES FERREIRA DA ROCHA, profi ssão: op.de maquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Caracol, PI, data-nascimento: 04/09/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Américo da Rocha e de Maria Salvadora 
Ferreira da Rocha. A pretendente: PAULA PEREIRA, profi ssão: atendente lanchonete, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/01/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Arnaldo Pereira e de Dalva 
Alves de Barros Pereira.

O pretendente: MOISÉS SILVA SANTOS, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Bispo dos Santos e de Maria de Fátima da Silva dos 
Santos. A pretendente: DILMA NASCIMENTO DAMASCENO, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 12/08/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Tertuliano Damasceno e de Sofi a do 
Nascimento.

O pretendente: JILMAR DE ALMEIDA SOUSA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 19/09/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edilson Araujo de Souza e de Maria Núbia Alves de Almeida 
Souza. A pretendente: VANÉSIA DE SOUSA CANUTO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Assare, CE, data-nascimento: 23/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Valdemir Canuto e de Francisca Ferreira de Sousa 
Canuto.

O pretendente: MANOEL ANTONIO CLEMENTINO, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio Clementino e de Analia Lins 
Clementino. A pretendente: SIMEIA FERREIRA SOARES, profi ssão: coordenadora 
pedagogica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Soares Leão e de 
Ester Ferreira Soares.

O pretendente: JHONNY PEREIRA CORREA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luciene Pereira Correa. A pretendente: ALEXANDRA BATISTA 
DE SOUZA, profi ssão: aux.limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Batista de Souza e de Sonia Regina Cassiano.

O pretendente: CARLOS ALVES DOS SANTOS, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hildebrando Alves dos Santos e de Maria 
Helena Alves do Nascimento. A pretendente: JOSIMARA DE FREITAS NAUZIAZENO, 
profi ssão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: Botucatu, SP, data-
nascimento: 02/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Nauziazeno e de Juscileni de Freitas.

O pretendente: RAÍ ROSSATO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Pereira da Silva e de Telma Helena Rossato da Silva. A 
pretendente: ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 15/07/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Doraci Alves dos Santos.

O pretendente: FERNANDO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira dos Santos e de Edna Lucia 
Gomes dos Santos. A pretendente: ROGÉRIA LUZIA DA SILVA, profi ssão: copeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Abimael Pereira da Silva e de Maria 
Luzia da Silva.

O pretendente: NEURIVAN GOMES DE VÉRAS, profi ssão: gerente de loja, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tabira, PE, data-nascimento: 02/12/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Gomes de Véras e de Maria do Socorro 
Véras. A pretendente: ELISABETE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: policial militar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ruis da Silva e de Julieta 
Maria de Oliveira Silva.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES COSTA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 20/06/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Natanael Rodrigues da Costa e de Guiomar Rodrigues da 
Silva. A pretendente: DYANE SOUZA DOS REIS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Vilson Alves dos Reis e de Rosangela Pereria de Souza Silva 
Reis.

O pretendente: GILSON PEREIRA TÔRRES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João da Serra, PI, data-nascimento: 22/12/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Tôrres e de Maria Dulce 
Pereira. A pretendente: DAYANE SOUSA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/11/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Sousa Santos e de Zildete Pereira dos 
Santos.

O pretendente: RODRIGO MOREIRA SARAIVA, profi ssão: analista administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Saraiva e de Maria do 
Carmo Moreira Saraiva. A pretendente: MARILYN CHAVES, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Otelino Costa Chaves e 
de Cleide de Oliveira Chaves.

O pretendente: MATHEUS PINHEIRO CHAVES, profi ssão: pintor automotivo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1995, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de José Orlando Crispim Chaves e de Damiana 
Pinheiro de Lima. A pretendente: FABIANA MORAES DE ASSUNÇÃO, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Norberto Gonçalves de 
Assunção e de Rosimeire Aparecida Moraes de Assunção.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE CASIMIRO, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Mauro Casimiro e de Neide Henrique 
Lourenço da Silva. A pretendente: CRISTIANE GAMA DOS SANTOS, profi ssão: aux. 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Possidonio dos 
Santos e de Maria Helena Gama de Oliveira dos Santos.

O pretendente: EDISON OZORIO DE MELO, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisca Ozorio de Melo. A pretendente: ALICE 
DE LOURDES SANTOS, profi ssão: coordenadora de logistica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: ÉDER MARQUES DE SOUZA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Aparecido de Souza e de Elena Marques de Souza. 
A pretendente: LIDIANA SANTANA BRANDÃO, profi ssão: garçonete, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mato Grosso do Sul, MS, data-nascimento: 08/01/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Duarte Brandão e de Ana de Santana 
Brandão.

O pretendente: ADRIANO DE OLIVEIRA REIS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/04/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Helio Reis Pessoa e de Gilvanete Dalva de Oliveira Reis. A 
pretendente: BRUNA APARECIDA PAULINO LEONEL, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Leonel e de Ana Lucia Paulino de 
Araujo.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, profi ssão: op. de ultilidades, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Feira Nova, PE, data-nascimento: 17/12/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim de Oliveira e de Carmelita 
Cristina de Oliveira. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS DORIA, profi ssão: aux. 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Eduardo Rodrigues 
Doria e de Maria José dos Santos Doria.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON DE SANTANA LIMA, profi ssão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio Real, BA, data-nascimento: 12/10/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilson Oliveira Lima e de Leide 
Ana Jesus de Santana. A pretendente: AMANDA LIMA DE SANTANA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anaelson Jesus de Santana e de 
Josineide Oliveira Lima.

O pretendente: ALEANDRO BATISTA DE MELO, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Quitéria Batista de Melo. A pretendente: 
ANDREA BORGES DOS SANTOS, profi ssão: consultora de compras, estado civil: 
solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 21/06/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Borges dos Santos e de Anália Leal 
de Araújo.

O pretendente: EDSON FELIPE DE MELO SALES, profi ssão: cozinheiro escolar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson Santos Sales e de Cristiane Maria de 
Melo. A pretendente: NATHALIA ROSA POLIZEL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Almir Polizel e de Adriana Rosa Polizel.

O pretendente: MOACYR DAMIÃO GARRIDO DA SILVA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Belmar Valerio da Silva e de Ivanilda 
Garrido da Silva. A pretendente: ALINE ZULMIRA DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: 
relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/07/1989, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Jonas Rodrigues de 
Souza e de Rosângela Maria dos Santos de Souza.

O pretendente: ANDERSON FELIPPELLI, profi ssão: instalador de vidro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Anselmo Felippelli Neto e de Rosa Santa Padela 
Felippelli. A pretendente: SIMONE MAURICIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Mauricio dos Santos e de Evani Alves 
Santos.

O pretendente: JEAN DO NASCIMENTO PINTO, profi ssão: ajudante de serviços 
diversos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino Pinto 
e de Miriam Luiz do Nascimento. A pretendente: THAYNARA DOS SANTOS SILVA 
SOBRAL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/08/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Berto Sobral e de Elaine dos Santos Silva Sobral.

O pretendente: SALMO QUEIROZ DE MATOS, profi ssão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Gentio do Ouro, BA, data-nascimento: 05/02/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Deusdedith Pereira de Matos e de Valdeci 
Queiroz dos Santos. A pretendente: SILVIA INÊS DOS SANTOS, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Felipe dos Santos e de Zelia 
Lopes Vieira dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: metalurgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Corrêa de Souza e de Cileine 
Pereira Basilio. A pretendente: MARIA APARECIDA AMORIM BATISTA, profi ssão: 
manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 
05/10/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Candido Batista e 
de Maria de Lourdes Amorim Batista.

O pretendente: LUIS CARLOS AMORIM BATISTA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 06/01/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Candido Batista e de Maria de Lourdes 
Amorim Batista. A pretendente: KELLY ALVES JOSINA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 21/09/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiza Josina do Nascimento.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE DIAS DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Jose do Rio Preto, SP, data-nascimento: 12/10/1989, 
residente e domiciliado em São José do Rio Preto, SP, fi lho de Sebastião Dias da Silva e 
de Maria do Socorro da Silva. A pretendente: ALINE FERREIRA GUARENTO, profi ssão: 
aux.escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Iraci Guarento e de 
Maria de Fatima Guarento.

O pretendente: FABIANO LUIZ DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Donizete Luiz da Silva e de Ivanilda dos Santos. A 
pretendente: LUANA BEZERRA MOREIRA, profi ssão: aux. de departamento pessoal, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino de Farias Moreira e de 
Maria do Socorro Bezerra.

O pretendente: ALLYSON KAYNAN DA SILVA SOUZA, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Thadeu Alves de Souza e de Maria Cristina 
da Silva. A pretendente: KATHLEEN SILVA JESUS DE SA, profi ssão: repositora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Magno Jesus de Sa e de Luiza Fernanda Silva 
Matias.

O pretendente: CAUÊ TOMAZ MARTINS, profi ssão: engenheiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vagner Rogerio Martins e de Margareth de França 
Tomaz Martins. A pretendente: LUCIANA SANTOS MERINHO, profi ssão: gestora de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Roberto Merinho e 
de Lucia Helena Caetano dos Santos Merinho.

O pretendente: ROBSON REZENDE FELIPE, profi ssão: meio acabador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1987, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Antonio Fernandes Felipe da Silva e de Antonia 
Silva Rezende. A pretendente: ELAINE CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Gonçalves da 
Silva e de Angela Maria Brandão da Silva.

O pretendente: HERCULES CARDOSO DOS REIS, profi ssão: op. de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ananias Caetano dos Reis e de Carmen Lucia 
Cardoso dos Reis. A pretendente: TATIANE DA SILVA DE MELO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira de Melo e de Eva 
Lucinete da Silva de Melo.

O pretendente: LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS, profi ssão: aux.mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jaguarari, BA, data-nascimento: 13/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Raimundo Dias dos Santos e de Elizabete 
da Silva. A pretendente: JÉSSICA FAGUNDES DE MATOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pinheiro de Matos e de Sonete Fagundes 
Santos.

O pretendente: WELTON DE SOUSA MELO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim de Sousa Melo e de Dalva de Jesus Melo. A 
pretendente: CARLA LILIANE DA SILVA SANTOS, profi ssão: lider educadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 21/10/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Maria 
de Fátima da Silva Santos.

O pretendente: JOSÉ RODRIGO DA SILVA SALES, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Solidão, PE, data-nascimento: 06/03/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Sales de Oliveira e de Maria José Paulo da 
Silva. A pretendente: FERNANDA DE ALMEIDA LINHARES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valmir Linhares e de Marinizia de 
Almeida Linhares.

O pretendente: EDNALDO ALVES FELIPE, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 15/11/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Felipe e de Maria José Alves Felipe. A pretendente: ANA 
PAULA SOARES SACCI, profi ssão: assistente fi nanceieor, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 20/03/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Huarrisson Castro da Silva e de Francisca Wilma Soares.

O pretendente: LUCAS MATHEUS TEIXEIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Landimar Feitosa do Nascimento 
e de Celia Cristina Teixeira do Nascimento. A pretendente: AMANDA FELIPE SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira da Silva e 
de Maria Creuza Grigorio Felipe.

O pretendente: WAGNER SILVA BARRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Deodato Coelho Barra e de Maria Suely da Silva. A pretendente: 
AMANDA MOURA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Amparo, SP, data-nascimento: 01/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Emil Deocleciano Silva e de Aide Alves de Moura.

O pretendente: PAULO SÉRGIO LEITE LAGO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo da Silva Lago e de Cibele Leite. A 
pretendente: THALIA OLIVEIRA VICENTINI DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando Vicentini da Silva e de Karina Oliveira 
Vicentini da Silva.

O pretendente: LUCAS MICHELETTO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Gregorio da Silva e de Maria Aparecida 
Micheletto da Silva. A pretendente: VIVIANE DOMINGOS DA SILVA, profi ssão: aux. 
de lavanderia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Domingos da 
Silva.

O pretendente: EDMARKS SILVA FERREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edmar Ferreira e de Maria de Lourdes Ferreira Silva. A 
pretendente: INGRID LEOPOLDINO SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Dias de Souza e de Simone Leopoldino Sobrinho.

O pretendente: CRISTINALDO DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: mecânico industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 15/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Simão da Silva e de Maria 
Elizabete de Oliveira Silva. A pretendente: VILMA FONSECA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jairo da Fonseca e de Cicera de Araujo Fonseca.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos O que gestores precisam 
saber sobre Integração de 

Sistemas e Dados?

Montar um negócio 

hoje em dia exige cada 

vez mais análise de 

pesquisas, criação de 

estratégias efi cientes, 

acompanhamentos de 

métricas, além de um 

posicionamento claro 

em seu mercado de 

atuação

Fazer isso não é fácil, mas 
nesse ponto a tecnologia 
auxilia muito disponibili-

zando diversas ferramentas e 
aplicações especializadas em 
cada etapa desses processos, 
gerando dados valiosos para 
o negócio. O problema é que 
nem sempre estas aplicações 
estão interligadas e, com isso, 
os dados não conversam entre 
si, fazendo com que os gestores 
tenham difi culdade em obter 
uma visão centralizada de sua 
empresa.

A solução para esse tipo de 
problema está na Integração de 
Sistemas e Dados, que é capaz 
de integrar as informações de 
muitos sistemas como ERP, 
CRM, plataforma de e-com-
merce, marketplaces e demais 
ferramentas operacionais ou 
de gestão. Confi ra o que os 
gestores precisam saber sobre 
integração de sistemas para 
otimizar a atuação de suas 
companhias.
 1) Benefícios para a 

empresa - A principal 
vantagem da integração 
de sistemas é assegurar 
que os dados trafeguem 
de forma automática 
pelos diferentes siste-
mas da empresa com 
exatidão, sem que sejam 
necessárias ações manu-
ais, trazendo segurança, 
velocidade e redução 
de headcount para os 
processos de cadastro 
e atualização de dados 
na sua companhia.

 2) Desafi os não-técnicos 

da integração de sis-

temas - O maior desafi o 
é justamente alinhar as 
expectativas do time 
de negócios e as neces-
sidades do time de TI. 
Na maioria dos casos, a 
organização adota várias 
ferramentas diferentes, 
de fabricantes distintos, 
com estruturas de dados 
diversas e, quando per-
cebe, há uma desordem 
geral. Dessa maneira, é 
preciso principalmente 
determinar quais dados 
e soluções serão integra-
dos. É aqui que surgem 
os principais entraves 
e em muitos casos, o 
problema é mais cultural 
do que estrutural.

 3) Primeiros (e impor-

tantes) passos no 

processo de integra-

ção - O processo de inte-
gração começa com um 
bom desenho a respeito 
das integrações que 
serão implementadas, 

deixando claro quais sis-
temas serão integrados, 
entendendo suas par-
ticularidades técnicas, 
como por exemplo, o 
protocolo de comunica-
ção disponibilizado pelo 
sistema (API, Webser-
vice, Arquivo Texto ou 
outro formato), o que 
será automatizado, e 
também a estrutura de 
dados que será compar-
tilhada nesta malha de 
sistemas, identifi cando 
quais transformações 
devem ser consideradas 
para que o sistema A pos-
sa receber e entender 
corretamente os dados 
enviados pelo sistema B.

  Recomendamos que 
apenas após esse enten-
dimento do ecossistema 
de soluções, processos e 
dados que farão parte do 
processo de integração, 
se inicie o trabalho de 
ativar as integrações de 
fato.

 4) Segurança - Ao integrar 
os sistemas à nuvem, 
a comunicação ganha 
mais agilidade, segu-
rança e confi abilidade. 
Os dados são acessados 
por meio de ambientes 
isolados, oferecendo a 
possibilidade de distri-
buir as informações de 
forma automática aos 
demais usuários. Além 
disso, há plataformas 
que apresentam certi-
fi cados de segurança e 
criptografi a, asseguran-
do a comunicação em 
canais seguros.

 5) O que levar em con-

sideração na hora de 

escolher uma plata-

forma de integração? 
- É importante entender 
que a plataforma de in-
tegração não fará todo 
trabalho sozinha. É claro 
que uma parcela muito 
relevante é feita de for-
ma automática, porém, a 
gestão da plataforma de 
integração é feita pelo 
usuário (cadastro de DE
-PARAs, atualização de 
regras de transformação 
de dados, e análise de 
logs de monitoramento 
das interfaces).

Portanto, preze pelo ali-
nhamento da tecnologia com 
a estratégia do seu negócio. 
Avalie como o sistema contri-
bui para o aumento da produ-
tividade e qual retorno pode 
trazer. Além disso, observe 
se as soluções já utilizadas 
pela empresa permitem essa 
integração – caso contrário, 
será necessário fazer algumas 
alterações. Esse mapeamento 
permite que o procedimento 
seja ágil e reduza custos. 

Dessa forma, os gestores 
têm nas mãos o que é preciso 
para alavancar seus resultados 
e crescer.

(*) - É CEO e cofundador da Wevo 
(wevo@nbpress.com).

Diogo Lupinari (*)

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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Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0006380-34.2015.8.26.0157. O Dr. Rodrigo Pinati da Silva, 
Juiz de direito da 2ª VC do Foro de Cubatão/SP. Faz Saber a  
Andre      Gomes dos Santos Me, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 13 de Maio, nº 
744, Vila Nova, CEP: 11525-040, Cubatão-SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.520.552/0001-44, 
que lhes foi proposta ação de Monitória  requerida por CGMP - Centro De Gestão De Meios De 
Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 38.845,18, Referente a Fatura de Nº 
131122868, com vencimento em 02/12/2013 e Fatura de  nº 134035353 com vencimento em 
30/12/2013, vencida e não paga. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, 
fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando 
Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0024351-54. 2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª VC, do Foro Regional I – Santana- SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junio r, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DW Do Brasil Informática Ltda., CNPJ 07.854.848/0001-27, com 
endereço à Rua Serra de Santa Marta, 157, apto 34, Vila Carmosina, CEP 08290-420, SP - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor - Factoring e 
Fomento Comercial S/A, no valor de R$ 53.472,90, referente a confissão de dívida anexo (parcelas 
26/31 a 31/31, firmado pelos executados em favor da exequente, que esta em aberto as parcelas. 
Fica o Executada citada por meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser convertido em penhora quantos bens basta. Caso não pague a dívida 
exequenda ou garanta a Execução, fica a Executada intimada por meio deste edital para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos do art. 915 do CPC. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020846-89. 2010.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Devaldo Rocha De Oliveira, RG 2.408.695, e Denivaldo Soares De 
Oliveira, CPF 276.876.038-26, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte 
de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.472,05 
(Maio/2010), referente à prestação de serviços médico-hospitalares ao corréu Devaldo Rocha de 
Oliveira. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33. 2016.8.26.0001 A MMª. Juiza de 
Direito da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliena Souto Junqueira CPF Nº 082.528.248-97, RG Nº 
22.443.946-7 e Margareth Oliveira Santos, CPF n. 219.198.768-04 e RG 22000325-7 que no 
cumprimento de sentença acima mencionado que lhe move Sociedade Beneficente São Camilo, 
houve o bloqueio, através do sistema Bacen Jud, da quantia de R$ 3.971,57 da conta bancária da 
executada Eliana junto ao Banco Bradesco bem como o bloqueio de R$ 504,12 da conta bancária 
da executada Margareth junto ao Banco Bradesco, ficando Intimadas para se manifestar, se o caso, 
no prazo de 5 dias, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, 
com a certidão nesse sentido, convertida estará a indisponibilidade em penhora, de sorte que dever-
se-á proceder à transferência do montante indisponível. Para que produza seus regulares efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048511-81. 2015.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber à Projac Limpeza Ltda, CNPJ/MF Nº 01.083.941/0001-07 que lhe foi proposta 
ação de Execução requerida por JN Fomento Mercantil Ltda, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 40.000,00 referente aos Cheques de nºs 00265, 00266 e 00267, vencidos e não pagos. 
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente 
edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que caso de integral 
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% 
(cinco por cento) do valor do débito. Conste, também, que o executado, independentemente de 
penhora, depósito ou caução, poderá oporse à execução por meio de embargos no prazo de 15 
(quinze) dias pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  
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