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O agronegócio tem um 
papel bastante relevante 
na economia brasileira

Sobretudo, quando 
olhamos o conjunto 
de cadeias produ-

tivas, suas inter-relações 
e os elos que compõem 
cada uma dessas cadeias. 
Trata-se de um setor 
notadamente complexo, 
grande e muito consoli-
dado, embora haja muito 
espaço para inovação e 
desenvolvimento, pois 
estamos falando de ativi-
dades milenares. 

Por exemplo, podemos 
dizer que as empresas de 
base florestal têm sua es-
trutura de cadeia produtiva 
bem diferente da pecuária 
leiteira. Ou ainda, podemos 
pensar no setor sucroe-
nergético, que começa no 
plantio da cana-de-açúcar, 
passando para a indústria, 
que produz uma infinidade 
de produtos, entre eles, os 
mais conhecidos, o açúcar e 
álcool. Notadamente, cada 
subsegmento do agro, ou 
seja, das cadeias produti-
vas, têm os seus desafios, 
necessidades e está em 
níveis diferentes de matu-
ridade tecnológica. 

As projeções do mercado 
para o PIB do Brasil indi-
caram na última semana 
do ano mais uma elevação 
positiva, totalizando a oi-
tava semana consecutiva 
de aumento. Isso somado 
aos acordos internacionais 
firmados ao longo do ano 
representam um celeiro 
de oportunidades para a 
agroindústria brasileira. É 
notável que a consolidação 
das ações de profissio-
nalização neste setor é o 
grande avanço previsto 
para 2020. 

Uma das alavancas veio 
com a popularização do 
acesso à internet e a dis-
ponibilidade de cursos 
de qualificação, que têm 
expandido as condições de 
especialização. Não há mais 
obstáculos para um médico 
veterinário que reside em 
Rondonópolis, no Mato 
Grosso, conseguir fazer um 
curso de especialização na 
USP/ESALQ sem sair de 
casa, por exemplo. 

Essas novas condições 
permitiram um aumento 
exponencial da profissio-
nalização. Basta olharmos 
o número de formandos 
nos últimos anos em cur-
sos de graduação, especia-
lização e cursos técnicos 
em diversas disciplinas 
ligadas direta ou indire-
tamente ao agronegócio. 

E esses novos profis-
sionais espalhados pelo 
país estão elevam o ní-
vel de planejamento, de 
controle e de gestão das 
atividades nas diversas 
cadeias produtivas. Eles 
impulsionam a moder-
nização. Neste sentido, 
é importante destacar 4 
aspectos fundamentais e 
complementares para o 
avanço do segmento: 
Qualificação da mão de 

obra profissional:  
Está mais do que pro-
vada a necessidade de 
qualificação e isso já está 
na pauta dos empresá-
rios da agroindústria e 
também dos profissio-
nais que trabalham no 
agronegócio. 

Desenvolvimento tec-
nológico de equipa-
mentos e sistemas: É 
preciso falar de forma 

genérica, tendo em 
vista que cada empresa 
está num nível de ma-
turidade diferente. Há 
empresas investindo 
na modernização de 
equipamentos, como 
também há empresas 
que estão um passo 
à frente fazendo uso 
inteligente dos dados 
já armazenados, o que 
envolve novas moda-
lidades tecnológicas, 
como o Data Driven, o 
Data Monetization e o 
Machine Learning, entre 
outros recursos. 

Evolução e moderniza-
ção na gestão das 
empresas do agrone-
gócio: 

 Gosto muito da frase que 
diz “o que não é medido 
não pode ser gerencia-
do”. E, acreditem, fico 
muito feliz em constatar 
que isso já é realidade 
em várias empresas do 
segmento e em diversas 
regiões do país. 

 Ao longo do ano, em 
contato com diversos 
profissionais do setor, tais 
como produtores rurais, 
técnicos veterinários, 
zootecnistas, agrôno-
mos e, principalmente, 
empresários, percebi 
um movimento forte e 
consistente no sentido de 
tratar a gestão como ci-
ência e, como tal, não ser 
totalmente dependente 
do famoso “achismo”. 

 O produtor rural sabe 
que precisa de apoio 
técnico e já entende que 
precisa deste recurso, 
seja de forma completa 
ou por demanda. A asso-
ciação com cooperativas 
também é alvo para 
contar com esse tipo de 
apoio. 

Sustentabilidade: O novo 
mercado consumidor, a 
nova estrutura familiar 
e as exigências de países 
importadores vão aper-
tar ainda mais o cerco 
pela garantia de origina-
ção, ou seja, da rastrea-
bilidade. A nova geração 
está sedimentada em 
um novo paradigma de 
consciência ambiental. 
Daí as preocupações 
com a sustentabilidade, 
que tendem a se tornar 
mais rigorosas, como um 
critério sine qua non. 

 Podemos concluir, por-
tanto, que é notável o 
clima de confiança e 
consciência dos desafios 
ligados à profissionaliza-
ção do setor, em ritmo, 
intensidade e abrangên-
cia sem precedentes em 
nosso país. O agrone-
gócio, antes lembrado 
apenas por símbolos 
tradicionais como o 
chapéu, botina, cavalo, 
vacas e tratores, agora 
ganhou uma conotação 
bem digital. 

 Estamos falando de 
máquinas autônomas, 
produtores com tablets 
e smartphones, drones, 
mapa de colheita na 
tela do tablet, sistemas 
de ordenha automá-
ticos (sem interação 
humana), dentre outros 
recursos que têm trans-
formado este segmento 
e está atraindo novos 
profissionais e empre-
endedores, que chegam 
com uma visão bem 
diferente do tradicional. 
2020 está aí... 

Bem-vindos à disrupção 
da era digital no campo! 

(*) - É Head de Agribusiness da 
Engineering, companhia global 
de Tecnologia da Informação e 

Consultoria especializada em 
Transformação Digital 
(http://br.engineering).

Clima de confiança 
e desafios para o 

agronegócio em 2020 
James Cisnandes Jr (*)
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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: JOAQUIM SOARES DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Presidente Venceslau, SP, data-nascimento: 23/02/1945, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Jose de Souza e 
de Ubaldina Maria Soares de Souza. A pretendente: IONETE VIEIRA DE CARVALHO, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 12/01/1972, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Fernando 
Vieira de Carvalho e de Maria Noemia de Carvalho.

O pretendente: DIEGO AMERICO ALVES LOPES, profissão: auxiliar em administra-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Americo Lopes e 
de Idneia Miriam Alves Lucchetta. A pretendente: CLÁUDIA ROCHA SILVA, profissão: 
agente de reserva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1992, residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Claudio Lima da Silva e 
de Ildete Conceição Lima da Silva.

O pretendente: DIORGENES JOSÉ DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1980, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Maria José da Silva. A pretendente: ELISANGELA ALVES 
DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Alves dos Santos e de Ana Maria Barbosa.

O pretendente: MARCOS FASOLIN CORREIA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1983, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Nilo Sergio Correia e de Maria Lucia Fasolin Correia. A 
pretendente: DAYANA MOURA NASCIMENTO, profissão: auxiliar técnica administrativ, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Guilherme Nascimento e de 
Maria do Socorro Moura Nascimento.

O pretendente: OSVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Gomes da Silva 
e de Maria Lucia da Silva. A pretendente: WILMA BATISTA MELO, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eudivan Pereira de Melo 
e de Maria Vilma Batista da Silva Melo.

O pretendente: NECIVALDO SOUZA DAS VIRGENS, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 16/01/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enoch Gomes das Virgens e de 
Almerinda Bispo de Souza. A pretendente: CEDENILDA DE SENA FERREIRA, profis-
são: embaladora, estado civil: solteira, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 
14/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josenilton 
da Silva Ferreira e de Sônia Lima de Sena.

O pretendente: DIEGO RAMOS PEREIRA, profissão: corretor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Antonio Armando Pereira da Silva e de Edna Ramos Pereira. A pre-
tendente: CÍNTHIA MARIA DOS SANTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel dos Santos e de Maria Celeste Silva dos Santos.

O pretendente: ENILDO APRIGIO DA SILVA, profissão: operador de moto serra, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 13/06/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izaura Maria da Conceição. A preten-
dente: JESIVÂNIA DE JESUS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 19/05/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Primo dos Santos e de Maria Francisca de Jesus.

O pretendente: RICARDO BARBIÉRI, profissão: montador de móveis, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Édina Maria Barbiéri. A pretendente: 
VANIA DE JESUS PEREIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/02/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Verginio de Jesus Pereira e de Maria 
Madalena de Oliveira Pereira.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS GUEDES, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evanildo Fernandes Guedes e de 
Rosangela dos Santos. A pretendente: WENDY DE SOUZA SILVA, profissão: assis-
tente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliezer Alves 
da Silva e de Miriam Maria José de Souza.

O pretendente: ELIEZER ROSA DE CASTILHO, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ipatinga, MG, data-nascimento: 16/04/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Rosa e de Zerina Maria 
Castilho Rosa. A pretendente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, profissão: 
manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
26/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agostinho 
Souto e de Cicera Souto dos Santos.

O pretendente: WANDERSON CARVALHO OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidineia Carvalho Oliveira. 
A pretendente: NADJA SUEMIA DAMASCENO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Emidio da Silva Filho e de 
Andrea Aparecida Damasceno.

O pretendente: ALESSANDRO XAVIER DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ari de Souza Franco e de Cleide 
Xavier. A pretendente: EMILY FERNANDA DO NASCIMENTO DE SOUZA, profissão: 
atendente PL, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darquio 
Xavier de Souza e de Eulalia Santos do Nascimento.

O pretendente: CLEDSON SANTOS GOMES, profissão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 22/10/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos Gomes e de Alzira Cintra Santos. A 
pretendente: ELANE SOUZA SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 22/05/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosalvo Gomes Santos e de Leandra Cintra Souza.

O pretendente: JOSÉ ALCIDES FÉLIX LIRA, profissão: assistente de logistica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 31/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Ferreira de Lira e de Rosilda 
Maria Félix. A pretendente: REBECA SILVA SANTANA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvaldor, BA, data-nascimento: 13/04/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilton Cesar Barbosa Santana e de 
Andreia da Conceição Silva Santana.

O pretendente: LUCIO FLAVIO VIDAL, profissão: motofrentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1980, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Luiz José Vidal e de Maria de Lourdes Batista Vidal. A 
pretendente: PATRÍCIA DE CARVALHO CRISPIM, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Correia Crispim e de Teresa 
Domingos de Carvalho.

O pretendente: DIOGO FAUSTINO DOS SANTOS, profissão: copeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 25/05/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adeilton dos Santos e de Maria 
das Graças Faustino dos Santos. A pretendente: MAIARA DA SILVA DE SOUZA, 
profissão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
de Souza e de Sueli Maria da Silva de Souza.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES SABINO, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pedro Sabino e de Maria Elenilda Rodrigues 
Sabino. A pretendente: AMANDA BRITO DE ALMEIDA SANTOS, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Odilon 
Brito Santos e de Andreia de Brito Almeida Santos.

O pretendente: ELIEL BISPO DE MOURA, profissão: ajudante de motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Barra do Rocha, BA, data-nascimento: 04/06/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Luiz Rodrigues 
Moura e de Miralva Bispo de Sena. A pretendente: DANYELA FRANCISCA LO-
PEZ DOS SANTOS, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Francisco dos Santos e de Roseli 
Lopez Nogueira.

O pretendente: REVERTON DE JESUS GONÇALVES, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Carneiro Gonçalves 
e de Nanci de Jesus Pires. A pretendente: KARINA DE SOUZA FERREIRA, profissão: 
assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério 
Ferreira e de Tânia Aparecida de Souza Ferreira.

O pretendente: MAURO PEREIRA DA CRUZ, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mucurici, ES, data-nascimento: 17/01/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdias Vieira da Cruz e de Maria 
Pereira da Cruz. A pretendente: MARINILSE CAETANO BRAZ SANTOS, profissão: 
professora, estado civil: viúva, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 19/07/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Soares Braz e de 
Milca Caetano Braz.

O pretendente: NATANAEL DA SILVA, profissão: ajudante de pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Luiz da Silva e de Maria do 
Carmo da Silva. A pretendente: EDNÉIA MARIA PEDRO, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Madalena Pedro.

O pretendente: ADRIANO FONTES NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Rozeno do Nasci-
mento e de Marinete Conceição de Fontes Nascimento. A pretendente: ROSIANE 
MASCENA DOS SANTOS, profissão: consultora suporte atendimento, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ailton dos Santos e de 
Rosilda Mascena da Silva.

O pretendente: KLEBER DOS SANTOS, profissão: educador social, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edison dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos. A 
pretendente: DOMENICA DE PAULA CEZARIO, profissão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cezario e de Marisa Silva Cezario.

O pretendente: LUIZ DOMINGOS LEITE SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipubí, PE, data-nascimento: 15/02/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Vicente da Silva e de Maria Hilda Leite 
da Silva. A pretendente: APARECIDA ROZANGELA DO CARMO, profissão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson do Carmo e de 
Idinês dos Santos Chagas.

O pretendente: IURY SANTIAGO SANTOS, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 07/03/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandi Santiago dos Santos e de Valdete Pereira San-
tiago. A pretendente: MARIA JANAINA REIS DA SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 23/06/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivanildo Reis da Silva e de Maria 
de Lourdes Rodrigues da Silva.

O pretendente: ROBSON DE PAULA BAHIA, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Almeida Bahia e de Terezi-
nha de Paula Silveira. A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, profissão: pedagoga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Maragogi, AL, data-nascimento: 24/09/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Pereira da Silva e 
de Antonia Boafirma da Silva.

O pretendente: FILIPPI RODRIGUES DE PAULA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1992, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Genesio Donizete de Paula e de Rosângela Rodrigues 
de Paula. A pretendente: MIRELLA CALDEIRA DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rufino da Silva e de Sandra 
Caldeira de Lima.

O pretendente: LEONARDO VERISSIMO ARAUJO, profissão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Santos Araújo e 
de Jussara Candido Verissimo. A pretendente: ANA CAROLINA FERREIRA LIMA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 04/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemir 
Dionisio de Lima e de Ana Paula Ferreira.

O pretendente: GILMAR DA SILVA CONCEIÇÃO, profissão: lider de gestão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 02/12/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jairo Couto Conceição e de Gildete 
Alves da Silva Conceição. A pretendente: EDILANIA FERNANDES VIANA, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Mendes Viana e 
de Maria Canuto Fernandes.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: DAVI DA SILVA FONSECA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/09/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Olavo Fonseca e de Maria Alice da Silva Fonseca. A pretendente: 
LOURRANNA FIGUEIREDO VIEIRA, estado civil solteira, profissão consultora tributária, 
nascida em Jandira - SP, no dia (05/02/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Deuzaci Vieira e de Maria dos Remédios de Figueiredo Vieira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: MOACY DOS SANTOS CUNHA, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Itagiba - BA, no dia (13/07/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juracy Alexandrino Cunha e de Isaura Rodrigues 
dos Santos. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS COSTA, estado civil divorciada, 
profissão costureira, nascida em Aldeias Altas - MA, no dia (26/05/1979), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio José de Lira Costa e de 
Deuselina Martins dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO DE MIRANDA IRMÃO, estado civil viúvo, profissão 
auxiliar de cozinha, nascido em Paulista - PE, no dia (18/11/1960), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Ribeiro de Miranda e de Antonia 
Santina de Miranda. A pretendente: MARIA APARECIDA CRUZ SILVA, estado civil 
divorciada, profissão vendedora, nascida em Rio de Contas - BA, no dia (20/09/1964), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Antonio da 
Silva e de Izabel Maria da Cruz.

O pretendente: FÁBIO HERMINIO CLEMENTE JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(01/09/2000), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Fabio Herminio Clemente e de Cecilia Lemos de Andrade Clemente. A pretendente: 
DAYANNE THAINÁ LIMA VAZ, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (11/06/2001), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Allyson Alex Lima Vaz e de 
Sheila Cavalcanti Lima.

O pretendente: GUILHERME SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (28/01/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elizeu Agostinho dos Santos e 
de Suzana da Silva Santos. A pretendente: BRENDA PEREZ REIS, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nascida em Carapicuíba - SP (Registrada em Osasco 
- SP), no dia (10/08/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Edjefferson Teles Reis e de Rosinei Aparacida Perez.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: RICARDO MARIANO, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 
19/09/1978, estado civil divorciado, profissão gerente de vendas, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Laercio Mariano e de Madalena Fraga Mariano. 
A pretendente: FERNANDA CHAN HEE HONG, nascida nesta Capital, Bom Retiro - 
SP, no dia 30/11/1990, estado civil solteira, profissão desenhista, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Chong Suk Hong e de Soo Kyung Kim Hong.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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 - Oficial
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