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O desafio de clientes 
e empresas com a 

digitalização, inovação 
e pandemia

Novas ideias 
associadas à intensa 
digitalização 
permitiram agilidade 
de adaptação

Digitalização e inovação. 
Certamente estas foram pa-
lavras de ordem para grande 
parte das companhias que 
precisaram se manter pro-
dutivas e sustentáveis num 
ano de pandemia. Este foi, 
sem dúvida, um ano atípico 
e extremamente desafiador, 
reforçando a importância do 
aprendizado constante e a fle-
xibilidade para se reinventar 
e adotar novos caminhos.

A realidade não foi diferen-
te para a indústria química, 
que é a base da cadeia na 
maior parte dos setores 
produtivos. Como manter 
a conexão e proximidade 
com os clientes, entender 
suas dores e necessidades, 
sermos parceiros efetivos 
para colaborar com o sucesso 
dessas empresas e superar 
os desafios econômicos tra-
zidos ou intensificados pela 
pandemia? 

Sobretudo neste ano, novas 
ideias associadas à intensa 
digitalização permitiram 
agilidade de adaptação para 
manter o cliente no centro 
de tudo o que fazemos e 
criar novas oportunidades. 
Faço parte de uma indústria 
química que tem atuação 
global, e a equipe da América 
do Sul conseguiu alcançar 
em destaque e relevância ao 
mostrar agilidade e capacida-
de de inovação na proposta 
de soluções que impactaram 
positivamente nos nossos 
negócios e nos diferenciaram 
no mercado. 

Entre diversas iniciativas 
propostas, um ótimo exemplo 

foi a realização da Virtual X, 
uma feira de negócios rea-
lizada em ambiente digital, 
com navegação em 3D como 
em uma feira presencial, 
apresentando soluções e 
novas possibilidades para 11 
segmentos industriais dife-
rentes – de indústria automo-
tiva, passando por cuidados 
pessoais, mineração, Agro e 
construção. 

Em tempo recorde, foram 
50 dias do planejamento à 
implementação do evento, 
apresentamos 30 webinars 
com especialistas, inclusive 
do exterior, além de mais de 
100 conteúdos técnicos, com 
possibilidade de download. 
No total, alcançamos mais 
de 2.700 visitantes, não só 
do Brasil, como também da 
América do Sul, Estados 
Unidos e países da Europa.

A vantagem do evento 
digital vai além: o conteúdo 
se torna perene, ampliando 
a possibilidade de acesso 
depois da data do evento, já 
que as palestras estão hospe-
dadas no site do onono plus. 
Também permite a democra-
tização do acesso às informa-
ções por parceiros, clientes e 
outros interessados. 

Se cada vez mais as com-
panhias conseguirem alinhar 
suas expertises à inovação, 
as demandas serão atendidas 
com muito mais assertivida-
de, permitido nos antecipar 
às necessidades que esse 
mundo em constante trans-
formação nos impõe. 

Por isso é importante ques-
tionar se você está atento a 
esse movimento e se está pre-
parado para essa mudança 
que teve data para começar, 
mas ainda não sabemos quan-
do vai e se vai parar. 

(*) - É gerente sênior de Customer 
Engagement & Insights da BASF para 

a América do Sul.

Patricia Cavalheri (*)
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: OSWALDO HUACHO ALVA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Huanuco, Peru, no dia (14/03/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Hector Hipolito Huacho Bartolo e de Sonia Carmen Alva Cayco. 
A pretendente: RAISSA DE SENA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Railson Pires de Oliveira e de Ivonete Francisca de 
Sena Oliveira.

O pretendente: ARMANDO AUGUSTO RAMALHO, estado civil solteiro, profissão , nas-
cido em Carapicuíba, SP, no dia (26/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Maria das Neves Ramalho. A pretendente: GILDETE ALMEIDA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo Antonio do Jacinto, 
MG, no dia (17/03/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arquimedos Matias dos Santos e de Flordenice Almeida dos Santos.

O pretendente: VANILDO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Condado do Norte, MG, no dia (03/06/1948), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Gonçalves de Souza e de 
Maria Francisca Magalhães. A pretendente: ELIZABETE BATISTA SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Carai, MG, no dia (27/03/1960), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Custodio Vieira dos Santos e de Rita 
Batista de Souza.

O pretendente: ÉMERSON DA SILVA AGUIAR, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1991), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Floraildes da Silva Aguiar. A pretendente: BEATRIZ RIBAS 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de comércio, nascida em Arujá, SP, no 
dia (29/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens 
da Silva e de Silvia Aparecida Ribas.

O pretendente: OSILVIO TIANO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão contador, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Osilvio Tiano e de Aparecida Santana Tiano. O pretendente: CESAR 
SAMPAIO DESIDERIO, estado civil solteiro, profissão policial militar, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (12/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho 
de Jose Sampaio Desiderio e de Osvanilde Aparecida Desiderio.

O pretendente: SILAS FRANCISCO MAGALHÃES, estado civil viúvo, profissão aposenta-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Monteiro Magalhães e de Felisbella Francisca Magalhães. 
A pretendente: ROSELI BATISTA DE LIMA CHAVES, estado civil viúva, profissão cabe-
leireira, nascida em Monte Santo, BA, no dia (22/11/1971), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Saturnino Ferreira Lima e de Neide Batista dos Santos.

O pretendente: JULIO CESAR SOARES GOMES, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/05/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Quintela Gomes e de Laurice Dias Soares Gomes. A pre-
tendente: SUELEN TALYTA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (05/05/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Severino da Silva e de Floris-
vania Lima de Oliveira.

O pretendente: WESLEY SOARES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão meta-
lúrgico, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (08/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Rodrigues de Souza e de Silvana Soares de 
Souza. A pretendente: TAMIRES LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de almoxarifado, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jacques José da Silva e de Rosemeire Lima da Silva.

O pretendente: JUAN ALVES OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
copeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Natal Oliveira da Silva e de Claudia Alves da Silva. A pre-
tendente: FERNANDA OLIVEIRA BOMFIM, estado civil divorciada, profissão atendente, 
nascida em Suzano, SP, no dia (22/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nilson Barbosa Bomfim e de Alaide Rosa de Oliveira.

O pretendente: MARCELO ALVES VILARINO, estado civil viúvo, profissão técnico em 
eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Vilmar Rodrigues Vilarino e de Valdete Alves Vilarino. A pre-
tendente: ELIANE CRISTINA DE SOUZA DINIZ, estado civil divorciada, profissão dama 
de companhia, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1972), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Soares Diniz e de Eunice Maria de Souza.

O pretendente: ROMULO MARTINS CERQUEIRA, estado civil solteiro, profissão en-
fermeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Santos Cerqueira e de Amelia Martins Cerqueira. 
A pretendente: EDMEIRE SILVA MATOS, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Arujá, SP, no dia (09/04/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Zigomar Oliveira Matos e de Maria do Carmo Silva Matos.

O pretendente: LUAN ANACLETO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Gomes da Costa e de Neide Aparecida Anacleto da Costa. 
A pretendente: AMANDA FRAGOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Silva dos Santos 
e de Maria Zilda Fragoso dos Santos.

O pretendente: SILAS IZIDIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Deogracio Semeão da Silva e de Maria Argemira 
da Silva. A pretendente: TATIANA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operador de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Ferreira da Silva e de 
Alda Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: EUDES SANTOS BORGES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (07/12/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Tomaz Borges e de Alaide Ventura Santos. A pretendente: ANDREIA 
APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP, no dia (27/01/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Benedito dos Santos e de Etelvina Valentim dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS VICTOR DOS SANTOS BRITES, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco Brites e de Katia de Souza Lopes dos 
Santos. A pretendente: INGRID DA SILVA NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Alfredo Nogueira e de Sara Gonzaga da Silva.

O pretendente: FRANCISCO EUGÊNIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de transporte, nascido em Piripiri, PI, no dia (17/04/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Simão Candido da Silva Neto e de Iva Alves da 
Silva. A pretendente: ANDREZA CARDOZO LOPES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Viana Lopes e de Aline Cardozo Lopes.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Barão de Monte Alto, MG, no dia (19/06/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Vitorino Rodrigues e de Amélia Maria 
Lúcia Rodrigues. A pretendente: CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divor-
ciada, profissão modelista, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1963), residente e 
domiciliada no Jardim São Luís, São Paulo, SP, filha de Mario dos Santos e de Elizabeth 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: MARCIEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (25/02/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Ferreira dos Santos e de Marcia Silva 
dos Santos. A pretendente: RUTE DE SOUZA GOMES, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Osasco, SP, no dia (15/04/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivio Gomes da Silva e de Gidalva Santos Souza.

O pretendente: TIAGO LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão frentista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ozeli da Silva. A pretendente: AMANDA MIRANDA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão conferente, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aloisio dos Santos e de 
Maria Ester Miranda dos Santos.

O pretendente: FERNANDO MELONE DE AGUIAR, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (11/02/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Donisete Ribeiro de Aguiar e de Isabel Melone de Aguiar. 
A pretendente: CAROLINA MARQUES DAS NEVES CARBONE, estado civil divorciada, 
profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Carbone e de Rosangela 
Marques das Neves Carbone.

O pretendente: DONIZETTI DOS REIS JUNIOR, estado civil divorciado, profissão técnico 
de eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Donizetti dos Reis e de Maria José da Silva Reis. 
A pretendente: EDMUNDA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão artesã, 
nascida em Monte Santo, BA, no dia (31/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Lopes dos Santos e de Maria Lúcia de Jesus Silva.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia dos Santos Soares. A pretendente: DAIANA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/11/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Daniel Ferreira da Silva e de Maria Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: EVALDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
padeiro, nascido em Aliança, PE, no dia (27/05/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson José da Silva e de Marlene Dionisio Ferreira. A 
pretendente: MONARA ALVES PACHECO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Iracema, CE, no dia (26/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião Alves de Lima e de Maria do Carmo Pacheco Alves.

O pretendente: JANAILSON MIRANDA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em Poção de Pedras, MA, no dia (30/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Gomes de Araújo e de Rita Eufrazino de 
Miranda. A pretendente: DAYANE GUIMARÃES ALVES, estado civil solteira, profissão 
representante de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Hamilton Serafim Alves e de Rosimar 
da Silva Guimarães Alves.

O pretendente: MOACIR FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ele-
tricista, nascido em Canoeiros, MG, no dia (15/04/1959), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Ferreira Soares e de Faustina Gabriela da Silva. 
A pretendente: ROSANGELA RODRIGUES LEAL, estado civil divorciada, profissão au-
xiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Souza Leal e de Raquel Rodrigues Leal.

O pretendente: RAFAEL SILVA GOULART BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rene Goulart Barbosa e de Ivani Silva 
Santos Barbosa. A pretendente: MAYARA MELO DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão técnica em nutrição, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Pereira da Silva e de Maria 
das Dores Costa de Melo.

O pretendente: JONATÃ SIDNEI SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Salvador, BA, no dia (16/01/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Levi Carmo da Silva e de Sulamita Souza 
da Silva. A pretendente: ISABELA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Suzano, SP, no dia (27/05/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso Miranda dos Santos Filho e 
de Luciana da Silva.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão fotógrafo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos Farias e de Maria Gorette Pereira Farias. A 
pretendente: ARIANE BATISTA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Batista Oliveira e de Cassiete Batista Oliveira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS RODRIGUES IDALINO, estado civil solteiro, profissão 
inspetor de qualidade, nascido em Poá, SP, no dia (04/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Rinaldo Basto Idalino e de Ivany Rodrigues 
Pereira. A pretendente: JANAINA DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/12/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Ferreira e de 
Teresinha de Jesus Coelho dos Santos.

O pretendente: ANDRE MIGRI DA CUNHA, estado civil divorciado, profissão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Pereira da Cunha e de Lucia Migri da Cunha. A pretendente: 
JULIANA PAIXÃO DO NASCIMENTO SIRIO, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Nilson do Nascimento e de Izabel Valdelice do Nascimento.

O pretendente: JORGE FERREIRA SANTOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, 
nascido em São Paulo, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Delcilio Ferreira Santos e de Jandira Pereira dos Santos. A pretendente: 
ROSANGELA BELLI, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/02/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauro Belli e de Luiza Bertolotti Belli.

O pretendente: DIEGO RAFAEL SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ezequiel da Cruz Gomes e de Patricia França dos 
Santos. A pretendente: SHAYENNE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Encruzilhada, BA, no dia (05/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adamo Damacena Costa e de Eloisa Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: VITOR SANTOS VERONA, estado civil solteiro, profissão eletricista 
pleno, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Verona e de Ana Claudia Santos da Silva 
Verona. A pretendente: KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de cabeleireira, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (01/08/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jilvan de Oliveira e de 
Maria Ines Fernandes.

O pretendente: WELLINGTON FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Santo André, SP, no dia (08/12/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Veralucia Ferreira do Nascimento. A 
pretendente: IANE MENDES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo 
Antonio do Jacinto, MG, no dia (15/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Raimundo José Mendes e de Maria Nilda Mendes.

O pretendente: GABRIEL ALVES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão frentista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carmerino Santos Nascimento e de Maria Nita Alves Nascimento. A 
pretendente: THAINA ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/11/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Arcanjo da Silva e de Maria Marta Silva Andrade.

O pretendente: DIEGO CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão encana-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Serafim dos Santos e de Cleusa Aparecida dos Santos 
Cardoso. A pretendente: LARISSA LOPES DOS REIS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Lopes dos Reis e de Maria Lucia Rocha Lopes.

O pretendente: JULIO DOS SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Silva Marques e de Gildete dos Santos Marques. 
A pretendente: ALEZÂNDRA FERREIRA SANTANA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Botuporã, BA, no dia (30/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Vital Santana e de Creuza Francisca Ferreira Santana.

O pretendente: LOURIVAL APARECIDO SANTANA, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Laureano Amorim Santana e de Terezinha dos Santos. A 
pretendente: PRISCILA BARBOSA RODRIGUES BUENO, estado civil solteira, profissão 
nutricionista, nascida em Santo André, SP, no dia (15/06/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Vagner Rodrigues Bueno e de Maria do Carmo 
Barbosa Bueno.

O pretendente: WILLIAN SILVA SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão garçom, nas-
cido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (29/03/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo de Araujo Santiago e de Claudia Lopes da Silva. A 
pretendente: DENISE BATISTA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Camaçari, BA, no dia (17/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Denis de Oliveira Santos e de Rosenilde dos Santos Batista.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: EDSON RICARDO DE OLIVEIRA SANTANA, de nacionaliade brasileira, 
profissão vigilante, estado civil divorciado, nascido em Ipirá - BA, no dia (24/02/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edmilson Pinto de 
Santana e de Helenita de Oliveira Santana. A pretendente: RAIMUNDA GOMES FA-
RIAS, de nacionalidade brasileira, profissão doméstica, estado civil solteira, nascida em 
Tamboril - CE, no dia (04/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
SP, filha de Antonio Lima Farias e dé Raimunda Gomes Farias.

O pretendente: ROBINSON JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão diretor comercial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(18/07/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Mar-
tins dos Santos e de Ofélia Toledo Corrêa dos Santos. A pretendente: MARIA FERNANDA 
GOMES TREVISAN PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado 
civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/05/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hermenegildo Trevisan e de Sonia Gomes Trevisan.

O pretendente: JACKSON FIDELISON GUEDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil divorciado, nascido em Caetité - BA, no dia (21/09/1988) 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Junqueira de 
Souza e de Marili Souza Guedes Junqueira. A pretendente: GLAÚCIA MARIA NASCI-
MENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, 
nascida em Camalaú - PB, no dia (09/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Geraldo do Nascimento e de Maria da Paz da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO SILVA PENZE, de nacionalidade brasileira, profissão 
construtor, estado civil divorciado, nascido em Dourados - MS, no dia (22/01/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Dias Penze e 
de Oracina Pereira da Silva. A pretendente: ESTHEFANI MAGALHÃES ASCHAR, de 
nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (05/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, 
filha de João Eduardo Aschar e de Edileide Magalhães Aschar.

O pretendente: MARCELO SILVA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico em manutenção, estado civil solteiro, nascido em Ibicaraí - BA, no dia (07/12/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vivaldo Simões Lourenço 
e de Tereza Pinheiro da Silva. A pretendente: SILEI CONTELLI DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, nascida em Garça - SP, 
no dia (04/05/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Lourival Manoel da Silva e de Conceição Contelli da Silva.

O pretendente: LUCAS FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
masseiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/10/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eurilio Ferreira de Souza e de 
Terezinha Jesus de Souza. A pretendente: BARBARA BARBOZA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (13/10/1992) residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Reginaldo Jose da Silva e de Ivone Barboza.

O pretendente: VALDENIR GOMES DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em Currais Novos - RN, no dia (09/03/1982), resi-
dente e domiciliado neste Sutidistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Gomes de Medeiros e 
de Doloroza Dolores de Medeiros. A pretendente: MARIA LUCINETE DA SILVA FELIPE, 
de nacionalidade brasileira, profissão do lar,estado civil solteira, nascida em Lagoa Nova 
- RN, no dia (05/11/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Felipe Neto e de Marta Maria da Silva.

O pretendente: CASSIO MONIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão moto-
rista, estado civil divorciado, nascido em Caieiras - SP, no dia (18/10/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marino Moniz da Silva e de Maria 
Gonçalves Silva. A pretendente: TACIANE CABRAL DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista financeiro, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (14/02/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Everaldo Ferreira de Souza e de Maria Auxiliadora Cabral de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para
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