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Existirá um 
novo normal? 

Estratégias de hoje 
para daqui em diante

Quando a situação 
pandêmica 
começou, no 
primeiro momento, 
eu tive medo. 
Receio sobre 
tudo o que estava 
acontecendo

Já em um segundo 
momento, senti que 
era a hora de ser 

generosa. Mas, por que? 
Acredito que seja isso 
que vai sobrar no final 
de tudo. Saber olhar ao 
redor e ver quem são as 
pessoas que estavam e 
ainda estão necessitadas 
e com quem podemos 
dividir e compartilhar 
nossos conhecimentos. 
Porém, as mudanças não 
foram apenas pessoais 
e internas, quando pen-
samos em aspectos do 
empreendedorismo e 
nas próprias empresas, o 
novo chegou adaptando 
a camisa do B2B para 
o B2C e também nos 
transformando no H2H. 

Muitas marcas não 
sabiam exatamente por 
onde seguir, o que fazer, 
como manter uma jor-
nada de experiência ou 
como se relacionar com 
seu cliente final. Depois 
desse start, chegou o 
momento de olhar para 
todos que estavam ao 
nosso lado, de alguma 
forma, e buscar uma 
estratégia, pensando em 
desenvolver uma nova 
jornada de comunica-
ção e fazer com que as 
empresas não percam 
market share. 

Neste contexto, o Live 
Marketing é extrema-
mente importante e as 
companhias precisam 
entender e acompanhar 
esse desenvolvimento. 
As plataformas de vídeo 
ganharam ainda mais es-
paço, podemos trabalhar 
de uma forma híbrida e 
conquistar lugares que 
antes eram apenas uma 
parte de nosso traba-
lho, mas hoje já é uma 
extensão de tudo o que 
realizamos. Além disso, 
os nossos valores funda-
mentais serão baseados 
em empatia, olhar o 
próximo e levar soluções 
aos mesmos. 

O cenário atual fez 
com que as empresas 
se digitalizassem num 
curto espaço de tempo, 
pois tudo aquilo que 
pensávamos ser uma 
transformação digital 
para cinco ou dez anos 
aqui no Brasil, tivemos 
que transformar em, no 
máximo, 90 dias. O home 
office chegou para todos, 
sendo que para muitos 
não existia ou que, igual 
a nós aqui na agência, 
era realidade uma vez 
por semana ou a cada 
15 dias, dependendo dos 
projetos. 

Então, os profissionais 
precisaram desenvolver 
novos skills e, com isso, 
foram surgindo novas 
personalidades dentro 
do mundo corporativo, 
exatamente por nós 
redescobrirmos a cada 

dia. Com as adaptações 
e novas ideias, todo esse 
turbilhão em conjunto, 
veio a carga do humano, 
que diariamente esta-
mos tendo que aprender 
a lidar. Cansaço, excesso 
de tela e pouco cuidado 
com o físico pode atrapa-
lhar no desenvolvimento 
da empresa nesse mo-
mento tão difícil. 

É por isso que precisa-
mos nos informar, bus-
car boas práticas para 
conseguir entender os 
colaboradores e clientes. 
Olhá-los com sensibili-
dade e sabermos que são 
humanos antes de qual-
quer profissão e que pre-
cisamos deles bem para 
o mercado rodar. Numa 
empresa de médio porte 
como a nossa, quando 
temos menos recursos, 
precisamos abusar do 
relacionamento, nos fa-
zer presente na vida dos 
colaboradores, para que 
todos se ajudem. 

Essa atitude faz com 
que o estresse diminua 
e, consequentemente, 
aumente a produtivi-
dade, as entregas e o 
trabalho. Essa conduta 
vale para os clientes tam-
bém, sendo necessário 
mostrar a eles que es-
tamos disponíveis para 
ajudá-los, para que eles 
continuem se desenvol-
vendo e comunicando o 
seu negócio. Outra visão 
que acredito ser extre-
mamente válida dentro 
de qualquer empresa 
é priorizar a inclusão 
dentro dos prestadores 
de serviços. 

Esse é o momento de 
encontrarmos fornece-
dores de diversidade 
para trabalhar com a 
gente, trazer os peque-
nos para o nosso lado 
e entender quais deles 
conseguiram se habilitar 
digitalmente para conse-
guir oferecer soluções 
novas. Esse é um novo 
dilema e desafio, mas 
existem aqueles que 
conseguem atender em 
tempos que requerem 
tanta inovação. 

Para finalizar, gostaria 
de deixar algumas dicas 
importantes na área 
dos negócios: entregue 
seus produtos, desenhe 
lançamentos, leve o live 
marketing para outro 
nível de experiência e 
transforme o propósi-
to da empresa. Não se 
esqueça de abusar do 
ambiente híbrido e da 
digitalização. O resulta-
do chega e é muito mais 
prazeroso do que antes, 
porque - no final - o que 
fica disso tudo é que o 
mundo mudou, é uma 
outra comunicação, e 
nós vamos nos adaptan-
do de acordo com o que 
vai acontecendo. 

Por mais que a pande-
mia tenha trazido essa 
mudança, a vida também 
sempre nos trouxe e esse 
é o normal, nos adaptar-
mos todos os dias. 

(*) - Relações Públicas, é fundadora 
e CEO da MCM Brand Group, grupo 

de comunicação integrada com 
atuação nacional e internacional, 

comprometido com a performance e 
responsável com a diversidade 

e inclusão. 

Mônica Schimenes (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LAzARO ROBERTO DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/01/1956, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Benedicto de Souza e de Benetia Anicesio; A pretendente: 
MARIA APARECIDA DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 04/06/1958, 
doméstica, natural de Bauru - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Armando Theofilo dos Santos e de Antonia Genebra dos Santos.

O pretendente: JOãO MAnOEL DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, nascido aos 20/06/1962, 
eletricista, natural de Machacalis - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Serafim Alves de Oliveira e de Eurides Barbosa; A pretendente: VALDELICE 
MARInhO DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 23/04/1974, babá, natural 
de Ibirapitanga - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João 
Valdivino dos Santos e de Madalena Marinho dos Santos.

O pretendente: AnDRé GOES SIquEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/07/1976, 
cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de José Goes Siqueira e de Maria de Loudes Siqueira; A pretendente: ROSA-
nA DA ROChA, brasileira, divorciada, nascida aos 02/12/1966, cabeleireira, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo 
Vicente da Rocha e de Diversina Nogueira Leoncio.

O pretendente: IGOR RAfAEL RODRIGuES fRIEDL, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/05/1998, mecânico, natural de Porto Alegre - RS, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Guaraci da Rosa Friedl e de Patricia da Silva Rodrigues; 
A pretendente: fERnAnDA CAROLInA DE OLIVEIRA SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/01/1991, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Milton Soares dos Santos e de Maria Aparecida 
de Oliveira.

O pretendente: ORLAnDO SOuzA DOS AnJOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1978, motorista, natural de Uruçuca - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de João Batista dos Anjos e de Josefa Bispo de Souza; A pretendente: 
ELEnITA AnDRADE DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 27/08/1972, de 
serviços domésticos, natural de Una - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Adalberto Francisco dos Santos e de Maria da Glória Nunes de Andrade.

O pretendente: WELLInGTOn SAnTOS nEVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/09/1991, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jesuito Antonio Neves e de Maria das Graças Santos da Silva; 
A pretendente: JOSéLIA DA COSTA BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida aos 
20/05/1993, do lar, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Martim da Paixão Barbosa e de Joselita Gomes da Costa.

O pretendente: MAxIMInO ALVES RIBEIRO nETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1978, técnico de informação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Alves Ribeiro Neto e de Lair Aparecida Alves 
Ribeiro; A pretendente: LEILA CAMILA DA SILVA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida 
aos 03/12/1989, assistente financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Guido de Almeida e de Olga da Silva Almeida.

O pretendente: JORGE CARLOS SILVEIRA DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 05/12/1960, ajudante geral, natural de Cachoeira do Sul - RS, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Paulo dos Santos e de Maria 
Suely Silveira dos Santos; A pretendente: MARIA IRInEIA OLIVEIRA DE SOuzA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 23/10/1959, do lar, natural de Lajedo - PE, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Irineu de Oliveira e de Maria Miranda 
de Oliveira.

O pretendente: fERnAnDO ARRuDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/03/1981, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Fernando Barros da Silva e de Neuza Ferreira de Arruda; A pre-
tendente: ELAInE CRISTInA CAMPOS BELATO, brasileira, divorciada, nascida aos 
22/02/1978, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Ademir Belato e de Lucia Helena Campos Belato.

O pretendente: SIDnEI GOnçALVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 09/05/1961, 
supervisor de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Gonçalves e de Cicera dos Santos Gonçalves; 
A pretendente: ALMIRA DuARTE DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
06/09/1965, coordenadora de operações, natural de Teófilo Otoni - MG, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria Duarte dos Santos.

O pretendente: GILMAR fRAnCISCO MACIEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/12/1977, optometrista, natural de Sumé - PB, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Inacio Francisco Maciel e de Dejanira Daniel Correia; A pretendente: 
ROnALDA OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/08/1979, atendente, 
natural de Surubim - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Joaquim da Silva e de Maria de Lourdes Oliveira da Silva.

O pretendente: ELISEu PEREIRA DE MAGALhãES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/10/1984, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João Patricio de Magalhães e de Raimunda Pereira de Carvalho 
Magalhães; A pretendente: GISLAInE CRISTInA CERquEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/06/1984, cuidadora de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sebastina Cerqueira da Silva.

O pretendente: LAERCIO ALVES JunIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/09/1971, 
mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Laercio Alves e de Julina França Alves; A pretendente: ELIzAMA DA 
SILVA xAVIER, basileira, solteira, nascida aos 02/08/1980, cuidadora de idosos, natural 
de Recife - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hamilton 
Correia Xavier e de Iracema Soares da Silva.

O pretendente: GABRIEL SILA DOMInGOS DE PAuLA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/04/1999, jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Nadir de Paula e de Aparecida Domingos de 
Paula; A pretendente: BEATRIz CAMPOS fERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/03/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Júlio de Castro Ferreira e de Selma de Campos Souza.

O pretendente: MAnOEL DE SOuSA LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/08/1994, 
pedreiro, natural de Batalha - PI, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Gonzaga de Sousa e de Antonia Lopes Dias; A pretendente: AnDRéIA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/02/1995, do lar, natural de 
Batalha - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco da 
Chagas Pereira e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: DAVI DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/07/1984, auxiliar 
de rouparia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Maria Helena de Jesus; A pretendente: CRISTIAnA APARECIDA DA 
SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 25/04/1979, controladora de acesso, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Dionisio 
Aparecido Ribeiro da Silva.

O pretendente: ABRãO nAzARé VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/09/1999, 
auxiliar de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Aparecido Vieira e de Joana Leite Nazaré; A pretendente: ThAIS DOS 
SAnTOS SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1991, cuidadora de idosos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Raimundo Alves de Sousa e de Andrea dos Santos.

O pretendente: WALLACE DE fRAnçA RODRIGuES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 06/09/1987, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Jose Rodrigues e de Luzinete Tavares de 
França Rodrigues; A pretendente: JAquELInE DA SILVA RODRIGuES, brasileira, 
solteira, nascida aos 14/02/1989, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nicolau Conceição Rodrigues e de 
Cícera Maria Lira da Silva.

O pretendente: RICARDO CARVALhO BASTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/10/1983, ajudante de pedreiro, natural de Barra do Choça - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Maria da Gloria Carvalho Bastos; A pretendente: 
MARILAnDIA Sá LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1986, auxiliar de 
limpeza, natural de Caatiba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Ferreira Lopes e de Laudenice dos Santos Sá.

O pretendente: EzEquIEL OLIVEIRA DE SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/10/1997, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Fernando Joaquim de Santana e de Marineide Alves de Olivei-
ra; A pretendente: GLÓRIA fERnAnDA VIAnA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/03/1998, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Juarez Gonçalves dos Santos e de 
Adelma Viana de Andrade.

O pretendente: CLEBSOn OLIVEIRA TEnORIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/03/1998, auxiliar de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Gilvan Oliveira de Souza e de Leocilane Tenorio 
da Silva; A pretendente: MônICA SAMARA ALVES LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/03/2001, do lar, natural de Guanambi - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Rubenicio Jesuino de Lima e de Sônia Maria Alves.

O pretendente: WESLEy SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/04/1991, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Waldir Wagner Costa e de Sônia Josefa da Silva; A pretendente: 
MEIRE SuELI fERREIRA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 02/11/1979, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Benedito Ferreira dos Santos e de Dinoraci Ferreira dos Santos.

O pretendente: WESLEy hEnRIquE DE OLIVEIRA TEIxEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 17/08/1993, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo José Teixeira e de Elenita de Oliveira 
Teixeira; A pretendente: ALIky JORDãO, brasileira, nascida aos 05/03/1993, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Rodnei Rodrigues Jordão e de Simone Maria da Silva Jordão.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

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: JOãO BATISTA DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ouro Fino, MG, data-nascimento: 31/05/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Camilo Roque da Silva e de Ursulina Teodoro da 
Silva. A pretendente: AnA MARIAnO CAMARGO, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Marília, SP, data-nascimento: 07/07/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Mariano e de 
Nahir Rocha Mariano.

O pretendente: ERIVALDO InáCIO TAVARES DA SILVA, profissão: mecânico hidraúlico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Anadia, AL, data-nascimento: 11/10/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaziel Inácio Tavares da Silva e de 
Maria José Malaquias Santos da Silva. A pretendente: AnA PAuLA BARROS DE LIMA, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Maceió, AL, data-nasci-
mento: 16/10/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Lopes de Lima e de Maria Grinaura Barros.

O pretendente: ROMáRIO OLIVEIRA LIMA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cândido Sales, BA, data-nascimento: 21/09/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Oliveira Luz e de Maria do Carmo Vieira 
Lima. A pretendente: IREnE MARIA DA COnCEIçãO, profissão: empregada doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Guanambi, BA, data-nascimento: 25/10/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Arcanjo Santos e 
de Olinda Maria da Conceição.

O pretendente: SILVAnO LIMA DE JESuS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 04/04/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro de Jesus e 
de Terezinha dos Santos Lima. A pretendente: SIMOnE PEREIRA BARBOSA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nasci-
mento: 08/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides 
Pereira Barbosa e de Expedita Lima de Souza.

O pretendente: fABIO RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Boquira, BA, data-nascimento: 27/06/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nisvan Irineu dos Santos e de Maria Dalva 
Rodrigues Santos. A pretendente: JEnnIfER CAROL MACEDO DA SILVA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-
nascimento: 28/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José de Macedo e Silva e de Patricia Farias da Silva.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA ROChA, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 05/09/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hélio de Sousa Rocha e de Eliene de 
Oliveira Prates. A pretendente: MARIA EDuARDA DE SOuzA MARquES, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
03/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Pereira Marques e de Maria de Lourdes de Souza Marques.

O pretendente: MIquEAS SILVA DE SOuzA, profissão: técnico em eletrotécnica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/04/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Francisco de Souza e de 
Silvania da Silva Souza. A pretendente: BEATRIz SAnTOS MORAES, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 
30/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristovão da 
Silva Moraes e de Iara Melo dos Santos.

O pretendente: JÚLIO CESAR DA SILVA, profissão: auxiliar de estoque, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em União dos Palmares, AL, data-nascimento: 16/11/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvana Santana da Silva. A preten-
dente: LARISSA EVELLyn DA SILVA, profissão: agente comunitária de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
22/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Magela 
da Silva e de Aparecida Isabel do Prado da Silva.

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

 
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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: BRunO PEREIRA DE LIMA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Eliseu Pereira de Lima e de Lucleide Rodri-
gues Clemente Lima. A pretendente: AnA PAuLA LEITE OLIVEIRA, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valdir Martins Olivei-
ra e de Marcia Gonçalves Leite. R$ 13,45

O pretendente: DJAMALEDDInE TORCh, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Argélia, data-nascimento: 23/10/1988, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, filho de Madjid Torch e de Zohra Maafa. A pretendente: SAnDRA DE OLI-
VEIRA ALVES, profissão: faxineira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 02/09/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Rosalvo Rodrigues Alves e de Maria Jose de Oliveira Alves. R$ 13,45 

O pretendente: MARCOS ROBERTO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1991, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Elizabeth Pereira dos Santos. O 
pretendente: RODRIGO DE SOuzA MEDEIROS, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pirapozinho - SP, data-nascimento: 04/08/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edmilson de Souza Medeiros e de Maria Eloisa 
Machado. R$ 13,45

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: WAGnER DE ASSIS BERTO, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Água Doce do Norte - ES, data-nascimento: 05/08/1996, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião de Assis Berto e de Lení Olimpio de 
Assis. A convivente: JACIAnE GAMBARInI SAnTOS, profissão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pinheiros - ES, data-nascimento: 16/02/2001, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jacintho Moraes dos Santos Neto e 
de Cristina Teixeira Gambarini. R$ 13,45

O convivente: fERnAnDO JOSé ChAGAS VOLPI, profissão: comissário de voo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 06/10/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sérgio Fernando Volpi e de Maria Lucia de 
Almeida Chagas Volpi. O convivente: nESTOR ARIEL PAz hAny, profissão: instrutor 
de idiomas, estado civil: solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 29/03/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Eloy Paz Siles e de Maria Teresa 
Hany Ascimani. R$ 13,45
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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

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: ALAn CORDEIRO LOPES, profissão: assistente de gerenciamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Idezildo Cordeiro Lopes e de Celina 
Cordeiro Lopes. A pretendente: SARAh BITAnCOuRT DIAS PEREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sandro Dias Pereira e de Marcia 
Bitancourt Dias Pereira.

O pretendente: BRunO DE SOuzA PAIVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/05/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alaides de Souza Paiva. A pretendente: fABIAnA 
fERREIRA DA SILVA, profissão: aux. de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: 
Gentio do Ouro, BA, data-nascimento: 08/09/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jailton Gomes da Silva e de Mirtes Ferreira da Silva.

O pretendente: ISRAEL ROChA SAnTOS, profissão: ajudante de motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/04/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euvaldo Rocha Santos e de Cícera Maria 
do Carmo Santos. A pretendente: MARIA EunILDE DA SILVA, profissão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Vitorino Freire, MA, data-nascimento: 10/10/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimunda Pernambuco da Silva. Es
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