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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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 (Oficial Interina)

O pretendente: ANTONIO CARLITO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Bela Cruz, CE, no dia (03/10/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eduardo Elias da Costa e de Maria Marlene da Costa. A pretendente: 
PÂMELA REGINA COSTA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (26/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Benevaldo Costa e de Regina Clara Nascimento.

O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profissão auditor, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Vanderlei Rocha de Souza e de Marinilce dos Santos Souza. A 
pretendente: AMANDA FERREIRA CASSAROTTI, estado civil solteira, profissão assis-
tente de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Maria Ferreira Cassarotti Couto.

O pretendente: DANIEL LIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (01/08/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Claseilton Sodre Santos e de Maria Jose Lira Silva. A pretendente: GABRIELA 
DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio 
Antonio da Silva e de Patricia dos Santos.

O pretendente: CLAUDINEI NUNES GUALBERTO, estado civil viúvo, profissão vigilante, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/10/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Nunes Gualberto e de Juvenita Nunes Gualberto. A preten-
dente: JANEIDE MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em Lagoa do Ouro, PE, no dia (12/06/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Sérgio dos Santos e de Josefa Maria dos Santos.

O pretendente: RAUL DE SOUZA MARTINS DOMINGOS, estado civil solteiro, profissão 
comerciante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Martins Domingos e de Rosangela Rodrigues de 
Souza. A pretendente: EXSÂNIA MARIA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Governador Valadares, MG, no dia (29/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Gonçalves.

O pretendente: LUCIANO MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão pro-
fessor de inglês, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Mendes de Oliveira e de Dinalva Celestina 
Porto de Oliveira. A pretendente: ANA LÍDIA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão analista de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/08/1986), residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Pereira dos Santos e de 
Rosana Alves dos Santos.

O pretendente: REGINALDO COELHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
prespontador de calçado, nascido em Ilheus, BA, no dia (02/07/1952), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Pompilio dos Santos e de Maria José 
Coelho. A pretendente: ELIANA APARECIDA SABINO APOLONIO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (06/10/1961), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Apolonio e de Maria 
da Conceição Aparecida Sabino.

O pretendente: JHONATAN REIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sinvaldo Soares de Souza e de Rosilda Souza Reis. A 
pretendente: INGRID NASCIMENTO LOPES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/08/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Willians Nascimento Lopes e de Danielle Nascimento Souza.

O pretendente: JOÃO VITOR DE MATOS MORAES, estado civil solteiro, profissão agente 
de processo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Marcelo de Jesus Moraes e de Eva Aparecida 
de Matos Costa Moraes. A pretendente: CLESSIA PALUMA MAIA SILVA, estado civil 
solteira, profissão agente de processos, nascida em Saúde, BA, no dia (21/12/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira da Silva e 
de Rita de Cássia Maia Silva.

O pretendente: LEANDRO BONIFACIO RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Soares Ribeiro e de Andreia Soares Bonifacio. A 
pretendente: CAMILA PEREIRA MARTINS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marco Antonio Macedo Martins e de Ivonete Pereira.

O pretendente: DAMARIO DUQUE DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão 
varredor, nascido em Cardeal da Silva, BA, no dia (01/03/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João da Silva Almeida e de Irene Duque de Almeida. 
A pretendente: MARILEIDE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão varredora, 
nascida em Alagoinhas, BA, no dia (30/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelino dos Santos e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão em-
presário, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pereira dos Santos e de Marcia de Lima Santos. 
A pretendente: VANDA ZENEIDE GONÇALVES DA LUZ, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em Suzano, SP, no dia (28/09/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio José Gonçalves da Luz e de Vanda Zeneide da 
Silva Pereira.

O pretendente: ROBSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (11/03/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Aureliano Simão da Silva e de Maria Sebastiana da Silva. A pretendente: 
PATRICIA DE SOUZA REIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em Carapicuiba, SP, no dia (06/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Lucia de Souza Reis.

O pretendente: ELBER DOMINGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão estoquis-
ta, nascido em Poá, SP, no dia (07/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eneas de Souza Ferreira e de Vera Lucia Domingues. A pretendente: 
LAILA DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profissão promotora de vendas, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (30/11/1998), residente e domiciliada em Itaqua-
quecetuba, SP, filha de Donizete Ferreira e de Vanda Ribeiro dos Santos.

O pretendente: RENAN SANTANA FRANCISCO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de André Luis Francisco e de Josineide Santana Nogueira. A 
pretendente: BRUNA DA SILVA MACEDO, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em Santo André, SP, no dia (20/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Deusdete Alves de Macedo e de Ildenice da Silva.

O pretendente: JONNY DONATO DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Aquino e de Ana Lúcia Donato de Aquino. A pre-
tendente: GABRIELLY DECANINE DA SILVA, estado civil solteira, profissão supervisora 
de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Pereira da Silva e de Valquiria Silva Decanine.

O pretendente: RODRIGO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Josue Gomes Pereira e de Maria Laice Alves Ferreira Pereira. A 
pretendente: GISLAINE FEITOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Manoel Jucimar da Silva e de Maria Vanusmeire Feitosa Braga Silva.

O pretendente: JOZENILDO RODRIGUES BARBOZA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Pesqueira, PE, no dia (21/09/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Eleno Barboza e de Ana Rodrigues Barboza. A 
pretendente: MARIA CRISTIANE TEODORO CARNEIRO, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em Sobral, CE, no dia (02/07/1990), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Benedito Monte Carneiro e de Maria Nilde Teodoro Cerneiro.

O pretendente: ALÃ DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão cobrador, 
nascido em Salvador, BA, no dia (22/04/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ary Daltro da Silva e de Maria de Fatima dos Santos Silva. A 
pretendente: PAULA GOMES DA CRUZ, estado civil solteira, profissão operadora de loja, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Roberto da Cruz e de Sueli da Conceição Gomes da Cruz.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES BRITO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos da Silva Brto e de Antonia de Fatima Rodrigues 
Brito. A pretendente: CAROLINA MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Mendes de Oliveira e de Eliete Souza de Oliveira.

O pretendente: MESAQUE SANTANA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Nascimento Sousa e de Mercia Valeria de Santa-
na. A pretendente: GABRIELA DA SILVA NICKEL, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Nickel e de Solange Rosa da Silva Nickel.

O pretendente: ALESSANDRO PAULISTA NUNES, estado civil solteiro, profissão me-
cânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Bonfim Soares Nunes e de Maria do Carmo Paulista. 
A pretendente: MAYARA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdecir Garcia Pereira e de Quiteria Maria da Silva Pereira.

O pretendente: ADALBERTO ANDRADE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alcebiades Felix de Santana e de Cleuza Andrade 
Santana. A pretendente: MÔNICA FERREIRA DE GOUVEIA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silverio Ferreira de Gouveia e de 
Zélia Maria Gouveia de Caires.

O pretendente: DIEGO FILGUEIRA LEITE, estado civil solteiro, profissão técnico de 
apoio, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Lucidalva Filgueira Leite. A pretendente: ARIANA ROCHA 
FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão administradora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/07/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ariosvaldo Fernandes de Oliveira e de Helena Maria da Rocha.

O pretendente: SILMAR ANTONIO RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Higino Ribeiro Filho e de Cleusa de 
Freitas Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Adeilton Jose da Silva e de 
Francisca Nogueira da Silva.

O pretendente: RAFAEL ALVES VEIGA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rosana Alves da Silva Veiga. A pretendente: KÁTIA REGINA DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (05/04/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio 
de Oliveira e de Maria de Lourdes Genésio de Oliveira.

O pretendente: RONE RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Mauro Rodrigues e de Tereza Silva. A pretendente: LARISSA 
SPOSITO DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (13/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marcelo Perroti da Silva e de Karine Sposito.

O pretendente: WALTER GERALDO DE MIRANDA NETO, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Geraldo de Miranda Junior e 
de Santa Gasbarra. A pretendente: INGRID MORAIS DE SOUSA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1995), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdinei Alves de Sousa e de 
Débora Maria Morais de Sousa.

O pretendente: ROBSON LIRA ROCHA, estado civil divorciado, profissão frentista, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (06/08/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Porto Rocha e de Cleuzeides Lira 
Guimarães. A pretendente: VALÉRIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Suzano, SP, no dia (03/10/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Temistocles Souza Santos e de Sonia Maria 
da Silva.

O pretendente: VALDEBAM MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Barra do Mendes, BA, no dia (28/10/1961), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Moreira da Silva e de Zaide Rosa da Silva. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LUCENA RUIZ, estado civil viúva, 
profissão pensionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1958), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Jeronimo de Almeida e de Inácia 
Francisca da Conceição Almeida.

O pretendente: ANDERSON LIMA MARQUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Jose Marques e de Maria Aparecida Lima 
Marques. A pretendente: GLAUCIA AMARAL, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Cotia, SP, no dia (01/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Margarida do Amparo Francisca Amaral.

O pretendente: LUCAS ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adeildo Damaceno dos Santos e de Ledinalva 
Canaverde de Andrade. A pretendente: TANIA SOARES DE LEMOS, estado civil sol-
teira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/05/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Evandro Rodrigues de Lemos e 
de Izabel Soares de Melo Lemos.

O pretendente: ANDRÉ BRITO SANTANA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Santana e de Nelci Francisca Brito Santana. A 
pretendente: JULY BAPTISTA DE CASTRO PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Altamir de Castro Pereira e de Eliete Baptista de 
Castro Pereira.

O pretendente: GUILHERME MACIEL PEREIRA, estado civil solteiro, profissão de-
senvolvedor de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Martins Pereira Neto e de 
Andreia da Silva Maciel Martins. A pretendente: TALITA OLIVEIRA GOMES PASSOS, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Manaus, AM, no dia (05/03/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Bernardo Fonseca 
Passos e de Irlane Oliveira Gomes Passos.

O pretendente: LUAN ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Pereira de Oliveira Neto e de Maria Aparecida 
de Jesus Silva. A pretendente: KATHLEEN RAIANNE DA FONSECA MACIEL, estado 
civil solteira, profissão operador de tele atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(11/01/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir 
Maciel e de Sara Inacio da Fonseca.

O pretendente: TIAGO ALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria Rosa de Jesus. A pretendente: MICHELE RAMOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Herculano da Silva 
e de Maria Alzeni Ramos da Silva.

O pretendente: LEANDRO CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Coruripe, AL, no dia (01/05/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Cardoso da Silva e de Cristiane Maria 
da Silva. A pretendente: STEPHANIE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ismar Ferreira dos Santos e de 
Estêr Maria de Oliveira.

O pretendente: ELIOSVALDO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de segurança, nascido em Jequié, BA, no dia (23/09/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo Reis Silva e de Lucia Alves dos Santos. A 
pretendente: JULIANA BARBOSA MAXIMINO FREIRE, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1996), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Maxinino Freire e de Jacqueline 
Barbosa da Silva.

O pretendente: FRANCISCO VILSIMAR GOMES RIBEIRO, estado civil solteiro, pro-
fissão varredor, nascido em Quixelô, CE, no dia (04/09/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gomes da Silva Filho e de Maria Ribeiro 
da Silva. A pretendente: VANILDA LOURENÇO BARBOSA, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em Barueri, SP, no dia (28/03/1963), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Lourenço Barbosa e de 
Maria Dias de Lima.

O pretendente: MARIANO PEREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão 
meio oficial de montagem, nascido em Alto Longá, PI, no dia (03/12/1968), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Pereira de Sousa e de 
Josefa Rosa de Jesus. A pretendente: ROSELI APARECIDA DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1967), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Pereira de Souza 
e de Petrina Maria de Souza.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Bandeirantes, PA, no dia (02/05/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Otacilio Henrique da Silva e de Ana Pelissari da Silva. A preten-
dente: VANDA LEITE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Itabuna, BA, no dia (15/10/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Mario Brito dos Santos e de Margarida Leite dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Rodrigues Cordeiro e de Zildene 
Leite da Silva. A pretendente: ELAINE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão assistente de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Mario Alves da Silva e de 
Zenilda Souza Silva.
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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: ADRIANO PEREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresa, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/12/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio 
Pereira Ramos e de Marlene Naum Pereira Ramos. A pretendente: FABIANE QUINTEIRO 
GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (28/03/1981), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo 
- SP, filha de José Mariano Garcia e de Jayne Quinteiro Garcia.

O pretendente: ODINALDO DE SÁ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/01/1978), resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo de Sá Ferreira 
e de Maria José Ferreira de Melo. A pretendente: EBI APARECIDA BAESSA PERNA, 
de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (02/02/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Miguel Genesio Perna e de Inês Baessa.

O pretendente: BRUNO SASAMOTO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
suporte, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/08/1987), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Iassuo Sasamoto e de Suely 
Alves de Sousa Pinto Sasamoto. A pretendente: JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em Diadema - 
SP, no dia (13/09/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Roque dos Santos e de Arenildes Ferreira dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA SERRA, de nacionalidade brasileira, profissão enfer-
meiro, estado civil solteiro, nascido em Mundo Novo - BA, no dia (07/03/1979), residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roque Fernandes Serra e de 
Marileide da Silva Serra. A pretendente: JÉSSICA BLAYA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Santo André - SP, no dia 
(05/08/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edmar 
Augusto de Oliveira e de Aparecida Pereira Blaya de Oliveira.

O pretendente: WILSON OLIVEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
operador de sistemas CAD, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(17/01/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Wilamy de Lima e de Rosa Maria de Oliveira. A pretendente: HELEN AKIKO PEREIRA 
HIGA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de loja, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (25/06/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcos Akio Higa e de Eudilandia Pereira Higa.

O pretendente: JOANDERSON NASCIMENTO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
profissão mecânico de automóveis, estado civil divorciado, nascido em Estância - SE, no 
dia (28/08/1975), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo SP, filho de João 
Oliveira Soares e de Josefa Nascimento Soares. A pretendente: SOLANGE DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil divorciada, nascida em 
Queimados - RJ, no dia (09/06/1976), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
SP, filha de Osias Teodoro de Souza e de Maria da Paz Miranda Souza.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/01/1966), resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Tales Marques da Costa e de 
Maria Aparecida da Costa. A pretendente: ALEKSSANDRA SPINELLI, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(03/04/1978), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião 
Spinelli Filho e de Maria Cecilia Berto Spinelli.

O pretendente: RICARDO GOMES MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão 
pedreiro, estado civil solteiro, nascido em Caetité - BA, no dia (04/11/1989), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Xavier Morais e de Celina 
Firminiana Gomes Morais. A pretendente: CARINA SANTOS CORSI, de nacionalidade 
brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(10/03/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genivaldo 
Corsi e de Marileide Jesus dos Santos.

O pretendente: FELIPE BELLINI MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
compliance, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/11/1987), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Augusto Marin Moraes e de Eliana Bellini 
Moraes. A pretendente: DAYANE NUCCI, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo SP, no dia (14/03/1991), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo SP, filha de Durval Nucci e de Kristiane Walkiria Bezerra Nucci.

O convivente: FELIPE CAMANHO SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/06/1986), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Santiago e 
de Abigail Regina Camanho Santiago. A convivente: LARISSA DE ALMEIDA CALÓ, de 
nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (24/03/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Miguel Caló Neto e de Ivani Aparecida de Almeida Caló.

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

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 
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Tenha um propósito

“As pessoas podem 
trabalhar duro por 
dinheiro, mas só dão a 
vida por uma causa!”

A frase é de Charles 
Schwab, fundador de 
uma das maiores cor-

retoras de investimentos do 
mundo, que leva seu nome e 
mantém mais de US$ 1 trilhão 
sob custódia. De fato, engajar a 
equipe com um propósito maior, 
que não seja apenas ganhos 
financeiros, tem um impacto 
muito grande no dia a dia. 

Quando acreditamos no que 
fazemos, nossa intensidade e 
confiança sobem de patamar. 
Agregar algo diferente para a 
sociedade, causar um impacto 
positivo na vida das pessoas ou 
revolucionar determinado mer-
cado, promovendo inovações 
transformadoras têm um valor 
imensurável, que vai muito além 
do que dinheiro, não acha? 

Analisando as grandes em-
presas que dominam os seus 
respectivos setores, vemos que 
elas transcendem a procura pelo 
lucro e passam a buscar um ob-
jetivo. Em alguns casos, algo até 
mais abstrato, visando alcançar 
patamares muito maiores. 

Para exemplificar, gosto de 
usar o case da Apple, pois é 
simples e todos conhecem. Ela 
tem o propósito de desafiar o 
status quo, de pensar diferente. 
E basta uma pequena análise 
para ver que isso é realmente 
verdade. Foi a primeira empresa 
a criar celulares sem teclado e 
a utilizar ícones nos programas 
de computador. Sua lista de 
inovações é grande! 

Agora, imagine-se trabalhan-
do em uma corporação que pre-
tenda não apenas crescer, mas 
desenvolver alternativas que 
mudem para sempre a vida de 
milhões de pessoas para melhor. 

Afinal, além de seus próprios 
produtos, empresas como a Ap-
ple forçam seus concorrentes a 
inovarem também, gerando uma 
competitividade que impacta 
positivamente todo o mundo. 

Logo, o “porquê você faz?” é 
mais relevante do que “o que 
você faz?” ou do “como você 
faz?”. É nisso que se baseia 
a teoria do Golden Circle, de 
Simon Sinek, autor do livro “Co-
mece pelo porquê” e referência 
global dos empreendedores em 
todo o mundo. Segundo ele, o 
propósito torna tanto os clientes 
quanto a equipe muito mais fiéis. 
Ter um “porquê”, além de dife-
renciar sua marca das demais, 
reduz a necessidade de entrar 
em uma guerra de preços para 
vender mais ou de salários para 
contratar bons colaboradores. 

As pessoas também desejam 
ver o seu trabalho materializado 
em benefícios à sociedade. Nós, 
da Messem Investimentos, por 
exemplo, buscamos ir muito 
além de simplesmente distribuir 
aplicações financeiras. Focamos 
em entender as pessoas, com-
preender seus sonhos e receios, 
para alinhar de uma forma cada 
vez melhor as expectativas dos 
nossos clientes. Os investimen-
tos são um caminho para ajudar-
mos as pessoas a realizarem os 
seus sonhos e terem uma vida 
mais tranquila. 

Mais do que entender de 
investimentos, nosso negócio 
baseia-se em entender as pes-
soas. E esta última é a parte 
mais importante de todo o pro-
cesso. Fazemos isso buscando a 
proximidade, escuta ativa e nos 
interessando verdadeiramente 
pelo próximo. E fazemos isso 
porque existimos para cuidar 
do futuro das pessoas! 

(*) - É sócio e assessor financeiro 
responsável pela área de expansão 

e performance da Messem 
Investimentos. 

Willian Kahler (*)
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