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Covid-19: recuperação 
dos países traz confiança 

para investimento 
das marcas 

O avanço do 
Coronavírus pelo 
mundo fez com que 
muitos mercados 
recuassem, gerando 
grande instabilidade 
e a necessidade de 
repensar todas as 
estratégias até então 
adotadas

Recentemente, o se-
cretário-geral da 
ONU, Antonio Gu-

terres, afirmou que os países 
estão pagando um preço 
alto pela divergência nas 
estratégias de combate à 
pandemia. E os impactos 
não ficam restritos à saúde, 
de acordo com a OCDE, o 
mundo pode levar anos para 
se recuperar totalmente do 
impacto da Covid-19. 

O impacto no marketing 
das empresas não foi dife-
rente, incertezas e cortes 
fortes já aconteceram logo 
de cara. Mas, ao que tudo 
indica, esse vem sendo um 
dos ambientes de rápida re-
tomada. Quando analisamos 
presença digital, algumas 
marcas, ainda que de manei-
ra tímida, já começam a dar 
os primeiros passos na re-
tomada dos investimentos. 

E, em um momento de 
quarentena, onde as pes-
soas estão mais tempo na 
internet, as redes sociais fo-
ram as escolhidas para essa 
exposição em mídia. Ainda 
é cedo para afirmar que 
isso se configura como uma 
tendência, uma vez que os 
profissionais de marketing 
digital tiveram que aban-
donar os planejamentos a 
longo prazo para se adaptar 
à realidade de decisões 
diárias e com impactos me-
didos em períodos menores, 
buscando reagir de maneira 
rápida ao movimento dos 
consumidores no ambiente 
virtual. 

Para se ter uma ideia, o 
custo por clique (CPC) re-
gistrou um declínio conside-
rável nas regiões analisadas 
em março - período em que 
foi declarada a pandemia, 
variando, por exemplo, de 
22,1% no sudeste da Ásia 
a 42,4% no sul da Europa. 

No entanto, no leste da 
Ásia já foi possível observar 
um movimento diferente, os 
gastos com anúncios cres-
ceram 12,7% desde o início 
de março, com aumento do 
CPC em 30,7% durante o 
último mês, retornando aos 
níveis do outono de 2019. 
Isso sugere que quando 
outras regiões controlarem 
o Coronavírus, os gastos 
com anúncios também irão 
se recuperar. 

Quando olhamos para as 
tendências do bilionário 
mercado de publicidade nas 
redes sociais, vemos que 
embora o alcance geral das 
páginas de marcas no Face-
book tenham diminuído a 
partir de março, as empre-
sas que promoveram suas 
postagens, aproveitando o 
custo baixo dos anúncios, 
tiveram um aumento de 
28,6% no alcance da página 
entre 13 de março e 13 de 
abril. Isso nos mostra que 
agora é hora de acompa-
nharmos os movimentos 
de mercado e dos consu-

midores para encontrar 
oportunidades. 

Por muito tempo adota-
mos o discurso business 
oriented, mas agora o foco 
são as pessoas. E, para 
entrarmos em um ciclo de 
retomada, precisamos tam-
bém ser people oriented. O 
que é relevante para minha 
audiência? Como posso 
contribuir com meu público 
neste momento? Qual é o 
verdadeiro propósito da 
minha marca? Responder 
a estes questionamentos 
pode ajudar a estabelecer 
uma estratégia muito mais 
assertiva e genuína, tal qual 
o momento não só pede 
como impõe. 

Trazendo o paralelo para a 
nossa realidade, o Brasil ain-
da vê crescer os números de 
casos da Covid-19 e diversas 
regiões ainda estão adotan-
do medidas de contenção 
da doença, impactando 
diretamente na operação de 
alguns setores. No entanto, 
no período de março a abril, 
as marcas no País também 
puderam aproveitar o bai-
xo custo de anúncios para 
impulsionar nas redes. E, 
agora em maio, já é possível 
observar uma retomada dos 
investimentos, uma vez que 
o mercado passou a enten-
der as oportunidades de ter 
os consumidores cada vez 
mais conectados. 

Além disso, com o avanço 
do Coronavírus no País, 
notamos uma mudança 
no comportamento das 
marcas nas redes sociais. 
Houve uma diminuição no 
investimento em conteú-
dos de timeline, que pode 
ser observado pela queda 
de interações vindas de 
conteúdos promovidos. Por 
outro lado, o engajamento 
orgânico está aumentando, 
indicando um maior acesso 
e tempo de navegação dos 
usuários nas redes sociais. 

A interação em posts orgâ-
nicos chegou a bater 200% 
de crescimento em seus 
picos durante a quarentena 
e varejo foi uma das indús-
trias que mais percebeu 
esse impacto. O segredo? 
Conteúdo relevante para 
aquelas pessoas, naquele 
momento! 

Podemos dizer que o 
Coronavírus provocou uma 
transformação digital quase 
que ‘à força’ em diversos 
setores que antes poster-
gavam os investimentos 
em ações nesse sentido. 
Com a realidade volátil que 
estamos vivendo, em que 
tudo muda o tempo todo e 
o consumidor transita ainda 
mais rapidamente entre os 
conteúdos, as marcas estão 
entendendo o valor de uma 
boa estratégia em marketing 
digital para ampliar seus 
índices de engajamento e 
conversão, mas principal-
mente identificação com 
seu público. 

Em um momento de incer-
tezas e aprendizados como o 
que estamos vivendo, sai na 
frente quem está disposto a 
ouvir, reagir e contribuir. E 
a sua marca, o que está fa-
zendo para aproveitar essa 
oportunidade? 
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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:

DAVID ANDRÉ FELIPE, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, nas-
cido em Guarapari, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/064.FLS.071V-GUARAPA-
RI/ES), Guarapari, ES no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e três 
(19/05/1993), residente e domiciliado Rua Louro-Tinga, 50, casa 03, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Felipe e de Rosemary Pereira André. JOSIA-
NA ALVES CARVALHO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/303.FLS.216 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e oito (13/01/1998), residente e domiciliada Rua 
Cardon, 457, Jardim Ipanema, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Paulo Henrique 
Pereira Gomes Carvalho e de Luciana Alves dos Santos.

HELIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente administrati-
vo, nascido em Distrito de Igara, Município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/010,FLS.169-SENHOR DO BONFIM/BA), Senhor do Bonfim, BA no dia vinte 
e nove de agosto de mil novecentos e setenta e seis (29/08/1976), residente e domici-
liado Rua Casa no Campo, 251, bloco B, apartamento 34, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves da Silva e de Felipa Edite 
da Silva. JAQUELINE APARECIDA DE MELO, estado civil solteira, profissão operadora 
de máquina, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/051,FLS.026-
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (29/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Casa no Campo, 251, apartamento 34, bloco B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira de Melo e de Vera Lucia dos 
Santos de Melo.

ALDEMIR BEZERRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em Monteiro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/066.FLS.269 MONTEIRO/PB), Monteiro, PB 
no dia quatro de março de mil novecentos e setenta e quatro (04/03/1974), residente 
e domiciliado Rua Dourado, 170, Jardim Ivonete, Poá, neste Estado, Poá, SP, filho de 
Luiz Numeriano de Lima e de Maria Bezerra de Lima. SILVIA RAMOS DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Monteiro, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/015.FLS.239 MONTEIRO/PB), Monteiro, PB no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta (23/02/1980), residente e domiciliada Rua Doutor Claro 
Egídio, 92, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Leonardo Ramos e 
de Sebastiana Alexandre Ramos.

GABRIEL BOMFIM COUTO, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/103,FLS.160V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (23/08/1995), resi-
dente e domiciliado Rua Dias Coelho, 110, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Tadeu Donizete Pereira Couto e de Julinda Bomfim Couto. JHULLIE DE MELO 
BARTOLOMEU, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em San-
to André, neste Estado (CN:LV.A/371,FLS.287-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia 
primeiro de abril de dois mil (01/04/2000), residente e domiciliada Rua Orlando Pellicci, 
841, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Bartolomeu e de Da-
nielle Magda Florentino de Melo Bartolomeu.

JONAS LEAL BRANDÃO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido 
em Buriti Bravo, Estado do Maranhão (CN:LV-A 039,FLS.127V-BURITI BRAVO/MA), 
Buriti Bravo, MA no dia oito de maio de mil novecentos e sessenta e nove (08/05/1969), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 1300, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma de Sousa Brandão e de Dionice Guimarães 
Leal Brandão. LETICIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica em enferma-
gem, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV-A 059,FLS.238-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oiten-
ta e três (26/07/1983), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1300, B, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida da Silva.

LUCAS STEFANO MOTA, estado civil solteiro, profissão operador de robô projetado, 
nascido em São Sebastião, neste Estado (CN:LV.A/29,FLS.232V SÃO SEBASTIÃO/
SP), São Sebastião, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e sete 
(08/06/1997), residente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 58, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Alexandre Mota e de 
Catiane Stefano. ANA BEATRIZ DA SILVA NUNES, estado civil solteira, profissão es-
tudante, nascida neste Distrito (CN:LV.A/395,FLS.233V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de maio de dois mil e um (13/05/2001), residente e domiciliada Rua Gaspar 
Fonseca, 58, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Idenilson Pereira Nunes e de Gilvaneide da Silva.

UILZE DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão promotor de mer-
chandising, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-024,FLS.048-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
oitenta e dois (28/03/1982), residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 247, casa 
03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Uilze de Souza Oliveira e 
de Elizabete Soares da Cruz Oliveira. PRISCILA SOUSA DE MORAES, estado civil sol-
teira, profissão assistente de produtos financeiros, nascida no Subdistrito Santo Amaro, 
nesta Capital (CN:LV-A-239,FLS.290-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia qua-
torze de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (14/07/1985), residente e domiciliada 
Rua Francisco da Cunha, 247, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marco Antonio de Moraes e de Elaeci Soares de Sousa.

ALAN APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/135,FLS.78V GUAIANASES/SP), Santo André, SP 
no dia três de abril de mil novecentos e noventa e cinco (03/04/1995), residente e domi-
ciliado Rua Guichi Shigueta - Travessa São João, 06, casa 02, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cosmo Aparecido da Silva e de Marly Aparecida Sanches da Sil-
va. DANIELE PONTES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
no Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/18,FLS.225V BRÁS/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de março de mil novecentos e noventa e dois (08/03/1992), residente e domici-
liada Rua Guichi Shigueta - Travessa São João, 06, casa 02, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Inacio de Souza e de Maria Jose Francisco de Pontes.

LUCIANO DE ANDRADE CORRÊA GENIAL, estado civil divorciado, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e setenta e dois (28/11/1972), residente e domiciliado Rua Victório 
Santim, 670, casa 13, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Cor-
rêa Genial e de Olícia de Andrade Corrêa. GLÁUCIA DANTAS DO COUTO, estado civil 
divorciada, profissão encarregada administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta (08/10/1970), residente e 
domiciliada Rua Victório Santim, 670, casa 13, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de José Maria Borges do Couto e de Dalva Dantas de Azevedo.

FELIPE MARTINS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/99,FLS.110-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um (13/12/1991), residente e domiciliado Rua 
Noventa e Nove, 937, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sidney Antonio Pereira e de Vera Lucia Martins Pereira. CINTHIA SANTOS DE 
ARAÚJO, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida em Guaiana-
ses, nesta Capital (CN:LV.A/109,FLS.81V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (31/01/1994), residente e domici-
liada Rua Noventa e Nove, 937, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Idelvan Rodrigues de Araújo e de Joselia Pereira dos Santos.

IGOR ROBERTO SILVA DE SOUSA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Guarujá, neste Estado (CN:LV.A/124.FLS.264 DISTRITO DE VICENTE 
DE CARVALHO, MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP), Guarujá, SP no dia treze de julho de 
mil novecentos e noventa e nove (13/07/1999), residente e domiciliado Avenida Da-
vid Domingues Ferreira, 1425, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto 
de Sousa Ribeiro e de Edilaine Reinaldo da Silva. LAIS SOUZA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/121.FLS.043 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e sete (08/12/1997), residente e domiciliada Avenida David Do-
mingues Ferreira, 1425, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Laecio Bento do 
Nascimento e de Valdeci Ferreira de Sousa.

SANDRO JOSÉ DE PAULA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/062.FLS.060V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e três (25/01/1973), residente e domiciliado Rua Major 
Vitorino de Sousa Rocha, 269, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Ignácio de Paula e de Nair de Oliveira Paula. ADRIANA APARECIDA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/022.FLS.202-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e setenta e sete (01/07/1977), residente e domiciliada Rua 
Major Vitorino de Sousa Rocha, 269, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Firmino Manoel da Silva e de Maria Aparecida Gomes Martins.

ANDERSON RIBEIRO BORGES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de enfer-
magem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.194V BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(03/09/1993), residente e domiciliado Rua Colorado do Oeste, 104, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maricelia Ribeiro Borges. JES-
SICA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/161.FLS.241-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de 
mil novecentos e noventa e dois (15/03/1992), residente e domiciliada Rua Colora-
do do Oeste, 104, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cristiane dos Santos.

VITOR MATHEUS MEDEIROS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/424.FLS.108V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e nove (15/10/1999), residente 
e domiciliado Rua Nova Esperança, 31, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nilton Gomes de Jesus e de Sueli Medeiros Lopes. KELLY APARECIDA DOS SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/394.FLS.198 CAPELA DO SOCORRO/SP), Santo André, SP no dia vinte e 
oito de junho de mil novecentos e noventa e seis (28/06/1996), residente e domiciliada 
Rua Nova Esperança, 31, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Pereira 
da Silva e de Lucicleide dos Santos Farias.

ANDRÉ DE AQUINO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão supervisor comercial, 
nascido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A 201,FLS.262V-BELA VIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa 
(24/03/1990), residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 12, casa 03, Jardim He-
lian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Batista Barbosa e de Neusa Vieira de 
Aquino. INGRID CORDEIRO DUARTE, estado civil solteira, profissão agente funerária, 
nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 108,FLS.018-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e um 
(05/07/1991), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 12, casa 03, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Duarte e de Maria de Fatima Cordeiro 
Duarte.

MORONI BERLOFA TORRES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 241,FLS.058-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e oito 
(13/03/1998), residente e domiciliado Rua Praia de Mucuripe, 236, Jardim Artur Al-
vim, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Moises da Silva Torres e de Williana 
de Paula Berlofa Torres. LETÍCIA SILVA ROMERO, estado civil solteira, profissão 
arquiteta, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 139,FLS.229-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (19/01/1993), residente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 
1046, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Romero e de Vânia Maria da 
Silva Romero.

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão auxiliar de ourives, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (03/08/1986), residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 149, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erotildes Pereira dos Santos e de 
Anália Nogueira dos Santos. JÉSSICA PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil sol-
teira, profissão caixa, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-684,FLS.150-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dez de abril de mil nove-
centos e noventa e sete (10/04/1997), residente e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 149, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Alex do Nascimento e 
de Josefa Jucivania Pereira Nascimento.

LUCAS RODRIGUES MORENO ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profissão téc-
nico de exames, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/182.
FLS.214-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil no-
vecentos e noventa e cinco (27/05/1995), residente e domiciliado Rua Mateus Men-
des Pereira, 591, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Gilson Lopes Assunção e de Luciane Aparecida Rodrigues Assunção. BRU-
NA AZEVEDO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão analista de pesquisa 
de mercado, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/250.
FLS.157V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil no-
vecentos e noventa e sete (13/07/1997), residente e domiciliada Rua Mateus Men-
des Pereira, 591, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ademar Bruno de Almeida e de Ana Cristina Azevedo.

ALEXANDRE FERREIRA PIVA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/66.FLS.227-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e 
três (25/07/1973), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1476, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tuilto Piva e de Cleide Ferreira Piva. GIL-
CEJANE CAVALCANTI NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão analista de 
custódia, nascida em Belém do São Francisco, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/23.
FLS.95-BELÉM DO SÃO FRANCISCO/PE), Belém do São Francisco, PE no dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e um (16/08/1971), residente e 
domiciliada Avenida Nicolau Jacinto, 685, bloco 05, apartamento 83, Jardim Artur 
Alvim, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Cicero do Nascimento e de Maria 
do Socorro Cavalcanti Nascimento.

DOUGLAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão administrador de siste-
mas, nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.007V-SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (08/10/1994), 
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 590, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Galdino Porfirio dos Santos e de Marisa Aparecida da Silva 
dos Santos. CAROLINE TORRES SOUSA, estado civil solteira, profissão assistente de 
trade marketing, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/242.
FLS.295-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (18/12/1994), residente e domiciliada Rua Pau-D'Arco
-Roxo, 85, casa 03, Jardim Pedro José Nunes, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Hilton Lima Sousa e de Edna Torres da Silva.

WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/051.FLS.184-11º 
DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia vinte e oito de outubro de mil nove-
centos e noventa e cinco (28/10/1995), residente e domiciliado Rua Guichi Shigue-
ta, Travessa Santa Maria, 62, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mar-
cia Maria da Silva. TAFNES LIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/411.FLS.084-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de abril de dois mil e dois (28/04/2002), residente e domiciliada 
Rua Guichi Shigueta, Travessa Santa Maria, 62, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Clóvis Marcos Braz de Oliveira e de Alexandra Pais Lira de Oliveira.

CLEITON CABRAL MARINHO, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.245-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e um (03/06/1981), 
residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 192, bloco A, apartamento 41, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Sales Mari-
nho e de Maria Helena Cabral Marinho. DÉBORA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão funcionária pública, nascida neste Distrito (CN:LV.A/060.FLS.060V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (01/02/1982), residente e domiciliada Rua Dezenove de Maio, 61, Vila Esperança, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Delcidio de Oliveira e de Jane Daum dos Santos 
Rodrigues de Oliveira.

FILIPE SURIAN FERREIRA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido no Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/60,FLS.242V MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (27/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Manuel Jorge Corrêa, 95, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Alberto Ferreira e de Ana Neide Surian Ferreira. ANA ALINI LINS, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/197,-
FLS.59V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (26/01/1994), residente e domiciliada Rua Manuel Jorge Corrêa, 
240, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bezerra Lins e de 
Ivanize Maria Lins.

MOIZANIEL VICENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/115.FLS.228 FEIRA DE SANTANA/
BA), Feira de Santana, BA no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/04/1988), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 102, apartamento 22-C, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maviael José da Silva e de Silvania dos Santos Vicente. 
CLAUDIA CAVALCANTI, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e setenta 
e dois (16/07/1972), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 102, apartamento 22-
C, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Alves Cavalcanti e de Maria Benedicta 
Cavalcanti.

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: JÔNATAS DOS SANTOS BISPO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Itabuna - BA, no dia (26/12/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Silva Bispo e de Maria Lucia 
dos Santos Bispo. A pretendente: FERNANDA DE SOBRAL, estado civil sol-
teira, profissão atendente, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(01/06/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel José de Sobral.

O pretendente: LUIZ ROCHA GOMES, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em Fátima do Sul - MS, no dia (11/09/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Gomes e de Maria de Lourdes Rocha Gomes. A preten-
dente: DAMIANA RITA CAMPOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
João Alfredo - PE, no dia (15/01/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Rita Clemencia de Jesus.

O pretendente: RICARDO VISCARDI LOPES, estado civil solteiro, profissão servidor 
público, nascido em Andradina - SP, no dia (11/10/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Roberto Lopes e de Célia Joana Viscardi 
Lopes. A pretendente: ANA CLARA CEZARIO DE ABREU, estado civil solteira, profissão 
médica veterinária, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (27/09/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Bosco Cezario de Abreue 
de Anamaria Monteiro Cezar Cezario de Abreu.

O pretendente: RAFAEL NUNES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão atenden-
te, nascido em Diadema - SP (Registrado no 29° Subdistrito - Santo Amaro), no dia 
(26/04/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir dos 
Santos Souza e de Maria Lucia Nunes da Silva. A pretendente: THAIS BRAGA REIS DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida nesta Capital, Belenzinho 
- SP, no dia (18/05/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Carlos Reis de Oliveira e de Ana Lucia Braga Oliveira.

O pretendente: REGINALDO NUNES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de seguros, nascido em Guarulhos - SP, no dia (20/02/1978), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Nunes da Silva e de Rosa Caetano 
do Nascimento. A pretendente: DAIANE RODRIGUES DA ROCHA, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(24/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto 
Martins da Rocha e de Solange Rodrigues da Silva Rocha.
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 

Jornal Empresas & Negócios
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