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Não é novidade que a 

jornada do consumidor 

está - e deve ser - cada 

vez mais personalizada.

Mas para que toda essa 
estratégia dê certo, a 
comunicação com o 

público é essencial. Tal intera-
ção também ganha inovações 
diariamente e, se antes o diálo-
go se dava de maneira unilate-
ral com anúncios, atualmente 
é possível enviar mensagens 
personalizadas de maneira su-
per simples e em larga escala. E 
a partir disso criar um diálogo 
com seus clientes. 

Nesse contato cada vez mais 
intimista, as redes sociais são 
essenciais nas estratégias. Um 
exemplo é o Instagram, que 
deixou de ser só uma plata-
forma de postagens de fotos 
e se tornou um dos principais 
canais de vendas, atração de 
lead e relacionamento que 
existe.Tendo isso em mente, 
é possível concluir que tal 
centralização faz com que os 
usuários realizem diversas 
atividades dentro do mesmo 
aplicativo. É possível fazer 
buscas, se informar, noticiar, 
fazer amigos, contatar especia-
listas, comprar e vender tudo 
(ou quase tudo). 

Assim, a maneira como a 
empresa interage com o pú-
blico pode ser determinante 
entre um perfil repleto de 
“brand lovers” e um perfil 
fantasma. Para contextualizar 
esse mindset, compartilho um 
dado de um estudo feito pela 
SmarterHQ. O levantamento 
aponta que 72% dos consumi-
dores só irão interagir com uma 
mensagem se ela for persona-
lizada. Esse dado, mesmo que 
indiretamente, refl ete a baixa 
tolerância que o consumidores 
têm com estratégias pouco 

assertivas. 
No entanto, nem tudo são 

espinhos no cotidiano de 
marketing digital, já que a 
criação de uma comunicação 
humanizada pode ser feita com 
pequenas ações que resultam 
em grandes percepções. Uma 
das maneiras de potencializar 
a comunicação é com o uso de 
mensagens privadas. Além da 
mensagem de boas-vindas ao 
novo seguidor, é interessante 
manter o vínculo com recados 
que comuniquem novidades, 
tais como promoções. 

Assim, o cliente se mantém 
cativado e a empresa tem maio-
res chances de ser lembrada no 
processo de compra. O porém é 
que o envio de mensagens pode 
ser trabalhoso dependendo 
do número de seguidores e é 
preferível contratar uma pla-
taforma gerenciadora. Desse 
modo, o profi ssional responsá-
vel pela produção de conteúdo 
consegue enviar DMs, agendar 
postagens e organizar campa-
nhas com praticidade. 

O tempo que seria gasto com 
processos feitos manualmente, 
pode ser aproveitado com a 
elaboração de estratégias e de 
discursos humanizados. 

Ganhar tempo é um bônus 
precioso nos dias de hoje. 

(*) - Formado em Sistemas de 
Informação, cursou MBA de Project 
Management na FGV e por imersão 
em empreendedorismo na Babson 

College. É CEO e fundador do Bume, 
plataforma de gestão, marketing e 

vendas em redes sociais.  

Michel Ank (*)

Você sabe personalizar o 
contato com seus clientes?
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOSÉ ESTEVÃO DUTRA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Itanhomi, MG, no dia (14/10/1936), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Corsina Maria Dutra. A pretendente: MARIA AGUIAR LIMA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (10/12/1963), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Rodrigues Lima e de Angelita Brito Aguiar.

O pretendente: EVERALDO BRAZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (12/10/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo de Souza e de Francisca Braz de Souza. A pre-
tendente: TALITA DA SILVA QUIJADA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (30/08/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Caro Quijada e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão mestre 
de obras, nascido em Arataca, BA, no dia (18/07/1956), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Braz Vieira do Nascimento e de Maria de Lourdes da Silva. 
A pretendente: LUZIA NORBERTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Arataca, BA, no dia (14/07/1959), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Zacarias Norberto da Silva e de Floriana Maria de Jesus.

O pretendente: FENEL DARIUS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
Léogane, Haiti, no dia (19/12/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jean Antoine Darius e de Edith Saintina. A pretendente: SHERLINE BERTRAND, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante de produção, nascida em Carrefour, Haiti, no 
dia (13/10/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fresnel 
Bertrand e de Clotude Alexis.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIEIRA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Salinas, MG, no dia (11/03/1944), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gersino Carlos de Oliveira e de Otilia Carlos Vieira. A pretendente: MARIA 
HELENA PONTES, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Arcoverde, 
PE, no dia (08/07/1960), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Emidio Hermino Pontes e de Augusta Gomes Pontes.

O pretendente: DANIEL FERNANDES MORAES, estado civil solteiro, profi ssão eletricis-
ta, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (08/05/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Aparecido Moraes e de Marilda de Oliveira 
Fernandes Moraes. A pretendente: LETICIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (20/06/1998), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arilucy Cristina de Oliveira.

O pretendente: LUÍS HENRIQUE LEME FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
músico, nascido em Caieiras, SP, no dia (09/10/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernandes e de Sônia Aparecida Leme Fernandes. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão orientadora 
sócio educativo, nascida em Faxinal, PR, no dia (08/07/1972), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vasco Ribeiro de Moura e de Josefa Maria de Moura.

O pretendente: ISAC DE SA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão analista de imóveis, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (21/08/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Taveira da Silva e de Amelia Maria de Sa Silva. A pretendente: 
KARINA SANTOS DE LISBOA, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em 
Taboão da Serra, SP, no dia (22/08/1998), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Afranio Leite Mota de Lisboa e de Rosangela Santos da Silva.

O pretendente: JOSE HENRIQUE CAMPOS DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador trainee, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/09/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudia Fabiana Campos de Moraes. A pretendente: 
MARIA MÔNICA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Sousa, PB, no dia (19/10/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Erivan Rodrigues de Lima e de Maria Lenilda Ancelmo Rodrigues.

O pretendente: VINÍCIOS ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/10/1998), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Alexandre da Silva e de Maria Aparexida Rodrigues da Silva. A 
pretendente: MELISSA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão jovem apren-
diz, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/05/2001), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Rodrigues e de Elizangela da Silva Batista Rodrigues.

O pretendente: PAULO SERGIO SANTIAGO, estado civil divorciado, profi ssão adminis-
trador, nascido em Santo André, SP, no dia (01/02/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lourenço Santiago e de Olinda dos Santos Santiago. A 
pretendente: ADRIANA DOS SANTOS CUNHA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (29/05/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco da Cunha e de Maria Margarida dos Santos Cunha.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: PAULO SANTANA SOARES, profi ssão: barman, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Jussiape, BA, data-nascimento: 09/08/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Joventino Antonio Soares e de Delzuita Santana Soares. 
A pretendente: ROSA MARIA FERREIRA DE LIMA, profi ssão: camareira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 10/06/1985, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Ferreira de Lima e de Marizete Felismina dos 
Santos. R$12,90

A pretendente: FERNANDA RODOVALHO, profi ssão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Rodovalho e de Sonia Maria Godoy Rodovalho. 
A pretendente: LIANA SANTOS DO CARMO, profi ssão: designer, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Jose dos Campos, SP, data-nascimento: 09/10/1980, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antonio do Carmo e de Otonelia Santos do 
Carmo. R$12,90

O pretendente: MARCELO RUGGIERO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 28/11/1970, residente e domiciliado nes-
te Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Otávio Ruggiero e de Olga Maria Cardoso Ruggiero. 
A pretendente: ELIANE NUNES BUSCHELLI, profi ssão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1978, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Julio Buschelli e de Lourdes Nunes Buschelli.  
R$12,90

O pretendente: JEAN FERREIRA ALENCAR, nascido nesta Capital, Consolação - SP, 
no dia 01/02/1989, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de importação, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Assuêro Torres de Alencar e de 
Marisa Ferreira de Alencar. A pretendente: HELEN DE JESUS LOPES CASTRO, nas-
cida em São Luis - MA (Registrada em São Bento - MA), no dia 25/08/1989, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Elzanira Lopes Castro.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/10/1962, vigilante, 
natural de Cruzeiro do Sul - PR, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Teofi lo Ferreira e de Luzia Ferraz Ferreira; A pretendente: TANIA MARIA 
DE REZENDE, brasileira, solteira, nascida aos 26/12/1964, manicure, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Joaquim 
de Rezende e de Angelita Correa de Rezende.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1983, pintor, natural de Jurema - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Cordeiro de Souza e de Josefa Araujo Souza; A pretendente: 
RUBIANA VIEIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 03/04/1989, de 
serviços domésticos, natural de Jurema - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Expedito Vieira dos Santos e de Ivaneide Tereza Santos.

O pretendente: DÁRCIO DOS SANTOS CAMPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/08/1977, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Decio da Silva Campos e de Maria Adelia dos Santos; 
A pretendente: REGIANE MEDEIROS APOLINARIO, brasileira, solteira, nascida 
aos 03/06/1991, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Moyses Mesener Apolinario e de Gercy Nascimento 
de Medeiros Minervino.

O pretendente: CARLOS GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
09/04/1965, manobrista, natural de Queimadas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gonçalves da Silva e de Joana Maria de 
Alemida; A pretendente: BATALHA DEOLINDA ABDIAS, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/03/1978, de serviços domésticos, natural de Buenos Aires - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio João Abdias e de Edite 
Deolinda Abdias.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/03/1961, coordenador comercial, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Pereira da Silva e de Clotildes Assis 
da Silva; A pretendente: CRISTIANE MEDEIROS SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 20/03/1973, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Rocha Santos e de Marlene 
de Medeiros Santos.

O pretendente: VALMIR FELIPPE, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/06/1974, motorista, 
natural de Assis Chateaubriand - PR, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Adevino Felippe e de Emilia Florentina de Souza Felippe; A pretendente: PAULA 
DA CRUZ PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 09/03/1983, maquiadora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Alves Pereira e de Sebastiana Senhora da Cruz.

O pretendente: PAULO SÉRGIO FELIPPE, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/04/1973, 
motorista, natural de Iporã - PR, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Adevino Felippe e de Emília Florentina de Souza Felippe; A pretendente: IVON-
ICE DOS ANJOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/08/1974, auxiliar de 
produção, natural de Biritinga - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João da Cruz Ferreira e de Elza dos Anjos Oliveira.

O pretendente: LEANDRO SOUZA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 31/12/1986, 
balconista, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Carlos da Silva e de Denilza de Oliveira Souza; A pretendente: CLEIDIANE 
SOUZA TEIXEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 02/08/1982, de serviços domésticos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Santana Teixeira e de Elizabeth Souza Pinto.

O pretendente: JOEL DE ARAUJO SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/09/1973, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Pedro da Silva e de Maria das Graças de Araujo Silva; A pretendente: 
APARECIDA CORDEIRO BELLUCCI, brasileira, solteira, nascida aos 11/12/1983, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Bellucci e de Ana Cordeiro Vasco de Matos.

O pretendente: SILVIO HENRIQUE SANTANA RAPOSO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/02/1992, bombeiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Tadeu Raposo e de Marilene de Santana 
Raposo; A pretendente: FRANCIELLE VIEIRA MACIEL, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/03/1999, estudante, natural de São João do Paraíso - MG, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Maciel dos Santos e de Marlene 
de Oliveira Vieira.

O pretendente: SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/06/1963, zelador, natural de Colônia Leopoldina - AL, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Laura Maria da Silva; A preten-
dente: ROSINEIDE ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/06/1971, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Alfredo Alves da Silva e de Rosa Alves da Silva.

O pretendente: REGINALDO NATAL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/08/1980, tecnico de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Firmino da Silva e de Iolanda Lopes 
Pereira; A pretendente: ANA PATRICIA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 10/12/1976, agente operacional, natural de União dos Palmares, Maceió - AL, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Claudino dos Santos 
e de Maria Benedita de Lima.

O pretendente: MARCOS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/10/1987, pizzaiolo, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves de Souza e de Maria de Souza Santos; A 
pretendente: ALINE APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/07/1987, 
analista de relacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Vicente da Silva e de Maria Jose da Silva.

O pretendente: JORGE LUIZ MANFREDINI, brasileiro, viúvo, nascido aos 17/03/1955, 
porteiro, natural de Marília - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Nilo Manfredini e de Olivia Vieira Manfredini; A pretendente: MARIA DOLORES 
DOS SANTOS COELHO, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1962, cuidadora, natural 
de Canindé - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Valdenor Coelho e de Maria Aldenora dos Santos Coelho.

O pretendente: GEDEÃO DA SILVA ANASTACIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/10/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Petronilho Anastacio Filho e de Isabel Maria da Silva 
Anastacio; A pretendente: ALINE APARECIDA SANTOS GONÇALVES, brasileira, 
divorciada, nascida aos 18/05/1987, manicure, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José João Gonçalves e de Ana 
Santos Gonçalves.

O pretendente: TITO HENRIQUE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/07/1980, vendedor, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Sebastião dos Santos e de Creuza Correia dos 
Santos; A pretendente: MARIA FRANCISCA VIEIRA ALMEIDA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 27/08/1959, vendedora, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Francisco de Almeida e de 
Flaudizia Antonia Vieira.

O pretendente: WESLEY JOSÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/11/1992, 
representante comercial, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Maria Sebastiana de Arantes; A 
pretendente: ELIZABETH ANABEL ROBLES HUAMAN, peruana, solteira, nascida 
aos 19/03/1992, auxiliar de prosete dentária, natural do Peru, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Alberto Robles Canchachi e de Jenny Sandra 
Huaman Valdivieso.

O pretendente: ELIAS FERNANDO DA SILVA PEREIRA, brasileira, solteiro, nascido 
aos 05/12/1984, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Pereira e de Marta Mariano da Silva Pereira; 
A pretendente: ANTONIA JOICE DA SILVA LAURINDO, brasileira, solteira, nascida 
aos 23/12/1986, assistente comercial, natural de Crateús - CE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Laurindo da Silva e de Maria de Fátima 
da Silva Laurindo.

O pretendente: RAPHAEL MAIA GARRIDO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 04/04/1989, bancário, natural de Manaus - AM, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Antonio Garrido do Nascimento e de Rosangela 
Maia do Nascimento; A pretendente: VANDRÉIA SILVA DE SOUZA, brasileira, solteira, 
nascida aos 19/02/1992, assistente pessoal, natural de Manaus - AM, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Bastos de Souza e de Elizabete 
Cordeiro da Silva.

O pretendente: DEIVID OLIVEIRA DE MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/06/1999, 
estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Jose Roberto de Matos e de Andressa Oliveira Nunes; A pretendente: 
TAINARA SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 20/04/1997, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdeir Lima dos Santos e de Marizete de Jesus Souza.

O pretendente: MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/11/1993, porteiro, natural de Inhambupe - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Erisvaldo Olavo Pereira e de Maria Marlene da Conceição 
Nascimento; A pretendente: LORRANA GOMES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/04/2000, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geovani Gomes da Silva e de Luciana da Silva.

O pretendente: DANIEL DE LIMA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/01/1998, porteiro, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lindauro Castor Rodrigues e de Elisabeth de Lima; A pretendente: 
VIVIANE ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/01/1992, vendedora, 
natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Marcos da Silva e de Ceci Maria José Alves de Oliveira.

O pretendente: JADIAEL DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/1993, copeiro, natural de Santa Cruz do Capibaribe - PE, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adeilson Santos da Silva e de Maria 
Ivonete Tertulina dos Santos; A pretendente: FRANCISCA BERNARDO DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 01/06/1982, do lar, natural de Orós - CE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Bernardo da Silva e de 
Josefa Bernardo da Silva.

O pretendente: MARCUS FELIPE MELO DE PAULO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/04/1990, advogado, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Corrêa de Paulo e de Nara Melo de Paulo; A 
pretendente: KÊNIA LARISSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/05/1989, 
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Adalberto Rodrigues da Silva e de Maria Aparecida Nascimento da Silva.

O pretendente: MANOEL BARBOZA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
16/06/1955, aposentado, natural de Luís Gomes - RN, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Barboza Martins e de Maria José de Oliveira; A pretendente: IVONE 
DORFLER CORREA, brasileira, divorciada, nascida aos 18/10/1970, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Cecilia Dorfl er.

O pretendente: MARCOS VINICIUS MORAES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/08/1988, cabeleireiro, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Moraes e de Geni Chagas Corrêa; A pretendente: 
ANA PAULA DA SILVA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1994, assistente 
administrativa, natural de Caculé - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Bonfi m da Rocha e de Izabel Nunes da Silva.

O pretendente: DARIO JOSÉ SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/10/1964, porteiro, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Maximinia Batista Silva; A pretendente: SIRLEY VALDELAINE EVANGELISTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 19/08/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elizabete Evangelista Santana.

O pretendente: GENIVALDO DOS SANTOS RAFAEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/09/1991, repositor, natural de Antônio Cardoso - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Santos Rafael e de Genilda dos Santos Rafael; 
A pretendente: ROGERIA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
12/02/1994, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Marlene Conceição.

O pretendente: MARCOS JOSE DOS SANTOS SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
19/05/1979, auxiliar de serviços gerais, natural de Campo Alegre de Lourdes - BA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose dos Santos Dias da Silva e de Maria de 
Jesus Silva; A pretendente: RISONEIDE MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
16/03/1976, de serviços domésticos, natural de Palmares - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Caetano José da Silva e de Josefa Santana Santos da Silva.

O pretendente: MARCELO MARIANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1981, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de David da Silva e de Isolina Cecilia Mariano da Silva; A preten-
dente: ALEXANDRA MICHELE DAMASCENO BRITO, brasileira, solteira, nascida 
aos 06/08/1989, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Brito e de Maria do Alivio Brito.

O pretendente: WIENER ELISIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/07/1989, 
analista em comércio exterior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Elisio da Silva e de Josefa Maria da Silva; A 
pretendente: DAIANE NUNES POTENTE, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/1994, 
tosadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Luiz Carlos Potente e de Jurandina Nunes.

O pretendente: CICERO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/05/1961, porteiro, natural de União dos Palmares - AL, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Carmo Rodrigues dos Santos; A pretendente: MARIA 
DO CARMO LEMOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1963, de serviços 
domésticos, natural do Distrito de Itajuru, no município de Jequié - BA, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Americo Bento Santos e de Maria Lemos Santos.

O pretendente: ALEX NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/07/1982, auxiliar 
de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Benedito Nogueira e de Maria Merces da Silva Nogueira; A pretendente: 
ELIANE PEREIRA AZEVEDO, brasileira, divorciada, nascida aos 10/01/1983, auxiliar 
de produção, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gonçalo Azevedo e de Maria da Conceição Pereira Azevedo.

O pretendente: LEDILSON SOUZA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/09/1995, subchefe de bar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Conceição e de Marialva Borges de Souza; A pretendente: 
RAYTALLA DJANELLE GOMES FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/1999, 
auxiliar de saúde bucal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rosival dos Santos Freitas e de Redilaneide Vieira Gomes.

O pretendente: RODRIGO MAERCIO LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/05/1992, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Deuci Maercio Lopes e de Eliana Aparecida Moreira Lopes; A pretendente: 
TAYNARA BOMJARDIM SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/1996, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Cesario de Souza Sobrinho e de Maria D'Juda Bomjardim Souza.

O pretendente: CRISTIANO MARTINS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/04/1976, auxiliar de manutenção, natural de Buerarema - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Carmo Alves e de Marly Silva Martins; 
A pretendente: EULA ALVES NOGUEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 08/02/1980, 
de serviços gerais, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elias Alves Neto e de Carmellita Nogueira Santos.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DO PATROCINIO, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar técnico de segurança do trabalho, nascido nesta Capital, SP, no dia 
(28/01/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
do Patrocinio e de Alzira de Oliveira Patrocinio. A pretendente: BÁRBARA SANTOS 
ROCHA, estado civil solteira, profissão técnica de segurança do trabalho, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (28/10/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ângelo Esmeraldo Caris Rocha e de Iêda Cristine 
Silva Santos Rocha.
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