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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: JOnAThAS SOuSA DE SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 30/12/1992, escriturário bancário, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, filho de Geovalto Marques de Santana e de Ananilia 
de Sousa Santana; A pretendente: SOLAnGE nOGuEIRA SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/03/1990, atendente, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jailson França dos Santos e de Ivany 
Souza Nogueira.

O pretendente: EDInILSOn DOS SAnTOS PIO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/03/1981, auxiliar de limpeza, natural de Barra do Rocha - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nilson Mariano Pio e de Odete Rosa dos 
Santos; A pretendente: SOnIA AnGELICA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/04/1975, de serviços domésticos, natural de Aurelino Leal - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Miguel Brandão dos Santos e 
de Sonia Maria Piropo.

A pretendente: LuAnA CAROLInE FELIx, brasileira, solteira, nascida aos 29/11/1991, 
analista de crédito, natural de Curitiba - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Jose Mauricio Felix e de Luciane Rodrigues Felix; A pretendente: LuDOVICA 
AnDRETTA, italiana, solteira, nascida aos 05/10/1991, chefe de cozinha, natural de 
Arzignano, na Itália, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Andretta Luciano 
e de La Iosa Edvige.

O pretendente: RICARDO FERnAnDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/03/1993, 
cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Gilcelia Fernandes; A pretendente: STEPhAny LAIny DOLORES DE ARAuJO, 
brasileira, solteira, nascida aos 30/06/1997, atendente, natural de São Roque - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ivonaldo Braz de Araujo e de Vera 
Lucia Dolores de Araujo.

O pretendente: JOSEILDO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/10/1973, cabeleireiro, natural de Catende - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Ferreira da Silva e de Josefa Florêncio de Souza; A pretendente: 
BIAnCA RIBEIRO DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 21/01/1997, atendente, 
natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Gabriel Francisco de Jesus e de Enedina Ribeiro de Jesus.

O pretendente: RAFAEL RODRIGuES GREGORIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/06/1986, armazenista, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ronaldo da Luz Gregorio e de Lindaura Rodrigues da Silva; A 
pretendente: LORRuAmA REIS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 03/05/1998, 
analista de sac, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Fernando de Jesus Santos e de Simone Reis Santos.

O pretendente: ALAnCLEn BRITO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/07/1990, técnico de segurança do trabalho, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Raimundo Lima de Oliveira e de Jucelia 
Cristina Brito de Aquino Oliveira; A pretendente: ThAmARA FERnAnDA DE JESuS 
SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 08/08/1991, assistente administrativo, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Fernando 
da Silva e de Rosana de Jesus.

O pretendente: ROquE SILVA DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/08/1980, 
padeiro, natural de Iguaí - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Clemente 
Silva de Jesus e de Maria do Carmo de Jesus; A pretendente: ARLAnDIA SAnTOS 
DE SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 04/06/1986, auxiliar de limpeza, natural 
de Iguaí - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lourivaldo José de 
Santana e de Aurelina Souza Santos.

O pretendente: ROnIEL ALVES LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/03/1999, 
auxiliar de limpeza, natural de Jussara - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ronaldo Ribeiro Lopes e de Edvânia Maria de Lourdes Alves Amorim; A preten-
dente: VAnESSA DE OLIVEIRA SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/2001, 
do lar, natural de Picos - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Elpídio 
Patrício de Sousa e de Wanderleia de Oliveira Sousa.

O pretendente: JOSé VIEIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/04/1991, 
padeiro, natural de Bom Conselho - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Cícero Vieira dos Santos e de Terezinha Marinho Nunes dos Santos; A pretendente: 
ODETE DO CARmO nOGuEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1985, auxiliar 
administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Sefarim das Graças Nogueira e de Celia Maria do Carmo Nogueira.

O pretendente: ALEx SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/05/1986, 
auxiliar de cozinha, natural de Cachoeira de Pajeú, antigo André Fernandes - MG, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Aurino Ferreira e de Maria Dajuda Soares 
Ferreira; A pretendente: LIEnE mARIA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
18/07/1991, do lar, natural de Barreiros - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edivaldo Francisco dos Santos e de Dalva Maria dos Santos.

O pretendente: EDInALDO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/09/1968, 
porteiro, natural de Tobias Barreto - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Edi 
Alves de Oliveira e de Maria Neuza dos Santos; A pretendente: IRAILDES DE SOuzA FARIA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 12/02/1980, atendente, natural de Tobias Barreto - SE, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Souza Faria e de Sônia Deijanira de Souza.

O pretendente: mARCOS OLIVEIRA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/08/1998, jardineiro, natural de Rio Verde - GO, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Valdir Barbosa da Silveira e de Delzita Rosa Oliveira; A pretendente: ELI-
SABETE BATISTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 07/01/1998, monitora de 
alunos, natural de São José do Rio Preto - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de José Roberto Batista da Silva e de Valquíria Dias da Silva.

O pretendente: PAuLO RODRIGO mARInO SILVA VIAnA SOuzA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 04/10/1988, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Paulo Sergio Silva de Souza e de Sandra Lia de Souza; A 
pretendente: AnDRIELE AnA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/06/1996, 
vendedora, natural de Bezerros - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Severino João da Silva e de Ana Maria Coutinho.

O pretendente: AnASTACIO VASCOnCELOS DE mOuRA, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 03/03/1974, torneiro mecânico, natural de Tamboril - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adão Ribeiro de Moura e de Alice Vasconcelos de Moura; 
A pretendente: AnA ALynE GOmES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
23/08/1987, babá, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco da Silva e de Maria das Graças Gomes.

O pretendente: ADILSOn mADEIRA DE SOuzA RAmOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/01/1994, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Aloísio Ramos e de Raquel Madeira de Souza; A pretendente: 
ARIAny DA SILVA FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1995, analista 
administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Miguel José Souza Freitas e de Solange da Silva Freitas.

O pretendente: JAnAILSOn SILVA DE BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/12/1982, chaveiro, natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Advaldo Bispo Barros e de Maria Francisca da Silva; A pretendente: 
CAROLInA OLIVEIRA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 26/07/1995, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
dos Santos e de Marinalva Cabral de Oliveira.

O pretendente: LEAnDRO LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/01/1995, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Jocival Francisco de Oliveira e de Lidia Lopes da Silva; A pretendente: 
GABRIELA DE ALmEIDA AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 07/11/1997, 
orientadora socioeducativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de João da Silva Andrade e de Miracema de Almeida.

 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: RODRIGO LOPES BARBOSA, profissão: auxiliar de mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 30/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Barbosa e de Maria Lúcia Lopes 
da Silva. A pretendente: GLAICE DE OLIVEIRA, profissão: recepcionista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 28/08/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Neyde de Oliveira Istvandic.

O pretendente: ALISOn FRAnCISCO ROChA, profissão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/07/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Moura da Rocha e de Leonice Francisca Moura. A 
pretendente: TAmIRES BEzERRA BRAnDÃO, profissão: analista fiscal, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/10/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Bezerra Brandão e de Jailza Maria dos Santos Silva.

O pretendente: GERSOn LImA DE OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Queimadas, BA, data-nascimento: 08/06/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Germano de Oliveira e de Dilza Lima de Oliveira. A preten-
dente: JOSILEnE DA SILVA FERREIRA, profissão: repositora de loja, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Queimadas, BA, data-nascimento: 12/07/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Nunes Ferreira e de Elizabete da Silva Ferreira.

O pretendente: DAnILO GALVÃO SOuzA, profissão: operador de telemarketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 02/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Neves Souza e de Jucilene Domingos Galvão 
Souza. A pretendente: GABRIELA DOS SAnTOS RIBEIRO, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 31/01/1997, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmil Ribeiro e de Rosineide Isolina dos Santos.

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: SAmuEL LEOCÁDIO SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Fortuna - MA, data-nascimento: 05/04/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Ezequias Alves dos Santos e de Silvana Izabel Leocádio 
Santos. A pretendente: CAROLInE xAVES CARDOSO, profissão: técnica em farmácia, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 14/05/1999, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eduardo Cardoso e de Marcia da 
Silva Xaves Cardoso. R$ 14,55

O pretendente: mARCOS AnTÔnIO VICEnTE, profissão: zelador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Rita - PB, data-nascimento: 30/08/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito SP, filho de Maria das Neves Vicente. A pretendente: AnA CéLIA DE 
mAGALhÃES SILVA ROChA, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Serra 
Talhada - PE, data-nascimento: 25/05/1970, residente e domiciliada em Petrolina - PE, 
filha de Clementino Magalhães da Silva e de Maria do Socorro Lima da Silva. R$ 14,55

O pretendente: PEDRO LuCAS LOPES LEITE, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itaporanga - PB, data-nascimento: 19/12/2000, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de José Jodielson Leite e de Tássia Rejany Lopes dos San-
tos Leite. A pretendente: GABRIELLy CLEmEnTInO OLIVEIRA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/02/1999, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Gilvam da Silva Oliveira e de Nereide 
Clementino. R$ 14,55

O pretendente: JERISOn nASCImEnTO DA SILVA, profissão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito SP, filho de Jose Vieira da Silva e de Quiteria Laura do 
Nascimento. A pretendente: nAyARA DA SILVA COSTA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Antônio - RN, data-nascimento: 24/03/2000, residente 
e domiciliada neste Subdistrito SP, filha de Joel Enedino Costa e de Sônia Maria da 
Silva. R$ 14,55

O convivente: nELSOn SéRGIO DE OLIVEIRA nETO, profissão: DJ, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1986, residente e domici-
liado neste Subdistrito SP, filho de Joaquim Pinheiro da Costa e de Marinete de Jesus 
Amorim Costa. A convivente: JéSSICA DALLA TORRE, profissão: assistente de marke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
21/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito SP, filha de Antonio Paulo Dalla 
Torre e de Sueli Braga Beltrão Torre. R$ 14,55 

O pretendente: ALOAn ROChA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/09/1997, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de Joelson Ferreira dos Santos e de Rita de Cassia 
Rocha; A pretendente: WILkA SATIRO FERREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/11/1997, analista de teleatendimento, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Antonio Ferreira da Silva e de Ro-
zenilda Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: DIOGO nASCImEnTO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/04/1989, administrador de empresas, natural de Feira de Santana - BA, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Manoelito Ribeiro dos Santos 
e de Nair Alves do Nascimento; A pretendente: kAThLLEn CARLA SAnTAnA, 
brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1995, manicure, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gustavo de Sousa Santana e 
de Rosita Carla dos Santos.

O pretendente: LuCAS mESSIAS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1993, 
operador de empilhadeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Messias Santos e de Tania Batista de Oliveira; A pretendente: 
CARLA hELEn RIBEIRO nASCImEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/2001, 
do lar, natural de Irecê - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos 
André Ribeiro dos Santos e de Salete Rosa do Nascimento.

O pretendente: RODRIGO ALVES DOS SAnTOS COSTA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/04/1982, pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Maria da Costa e de Cleusa Alves dos Santos; A pretendente: 
PAmELA BRITO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1994, operadora 
de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Petronio Paiva de Souza e de Margareth Brito Silva.

O pretendente: mARCOnI PEREIRA SAnTIAGO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/08/1970, gerente de segurança, natural de Rio do Prado - MG, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de Arnôr Pereira Santiago e de Judith Pereira Santiago; A 
pretendente: AnA PAuLA BELO PRADO, brasileira, solteira, nascida aos 22/11/1987, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Pedro Paulo de Oliveira Prado e de Maria dos Prazeres Belo da Silva.

O pretendente: kLEySOn LImA DE ALmEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/03/1995, atendente, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Juracy Oliveira de Almeida e de Maria Lucivania Lima de Almeida; 
A pretendente: mARIA DAnIELE DA SILVA SOuSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/07/1996, de serviços domésticos, natural de Urbano Santos - MA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Alves de Sousa e de Maria da 
Paz da Silva Sousa.

O pretendente: mARCOS AnTOnIO CAVALCAnTE DE quEIROz, brasileiro, divorcia-
do, nascido aos 01/05/1964, motorista, natural de Vitória de Santo Antão - PE, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Milton Cavalcante de Queiroz e de Analia 
Francisca de Queiroz; A pretendente: ESTER FERRAz, brasileira, solteira, nascida aos 
06/09/1977, agente de saúde, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Valdivino Ferraz e de Maria Perciliana Ferraz.

O pretendente: LúCIO BRASSAROTO, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/10/1965, 
aposentado, natural de Ivaiporã - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Paulino Brassaroto e de Margarida Anacleto Brassaroto; A pretendente: mIChELLE 
kELLER AnSELmO, brasileira, solteira, nascida aos 08/10/1986, radiologista, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Roberto Anselmo 
e de Neusa Maria Fortunato Anselmo.

O pretendente: RICARDO PEREIRA kLEIn, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/04/1986, 
almoxarife, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Klein e de Benedicta Pereira Klein; A pretendente: mARIA IzABEL DE SOuSA 
SAnTAnA, brasileira, divorciada, nascida aos 21/09/1986, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Santos de Santana e de 
Maria da Gloria de Sousa Santana.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JOSé mARCO SOuzA PEREIRA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: de Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 15/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lima Pereira e de 
Iracina dos Santos Souza Pereira. A pretendente: REGInA mARIA FERREIRA DA 
SILVA, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em João Alfredo, PE, 
data-nascimento: 29/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Evaristo da Silva e de Maria Luzia Ferreira da Silva.

O pretendente: EDSOn GABRIEL FERREIRA DE SOuzA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/09/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Souza e de Rose-
mary Ferreira. A pretendente: mARIA CAROLInE DA SILVA SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Campo Alegre, AL, data-nascimento: 07/06/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos André dos Santos 
e de Simone Maria da Silva Santos.

O pretendente: LuCAS SOuSA BERGAmIm, profissão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/04/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Moura 
Bergamim e de Solange de Sousa Bergamim. A pretendente: JEICE PEREIRA nAnI 
mEnEGATTI DOS SAnTOS, profissão: maquiadora, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/08/1993, residente e domiciliada 
em Caieiras, SP, filha de Roberto Lopes dos Santos e de Alessandra Pereira Nani 
Menegatti dos Santos.

O pretendente: GEOVAnI RAmOS DE LImA, profissão: assistente fiscal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 27/09/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Hostelino de Lima e de Ivonei-
de Araújo Ramos. A pretendente: ELOInE BARBOSA ChAGAS, profissão: promotora 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 
19/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Aecio Limas 
Chagas e de Eliane Santos Barbosa Chagas.

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

Com o avanço da tecnologia, o 
INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial) faz 

o julgamento de processos, prin-
cipalmente de marcas, de forma 
mais ágil e objetiva. Contudo, nos 
últimos anos, empresas potencia-
lizaram anúncios com a promessa 
do registro de marca totalmente 
online. 

No golpe, ao acessar as páginas, o 
atendimento é realizado e o even-
tual cliente é induzido a efetuar o 
pagamento do pedido de registro 
de marca, via cartão de crédito, 
sem sequer haver sido executada 
uma consulta prévia. Além disso, 
sempre há garantia de rapidez. À 
primeira vista, a proposta de agili-
dade, facilidade, pagamento rápi-
do, garantia e preço baixo parece 
ser o caminho certo. Entretanto, 

A solicitação do registro 
de marca deve ser realizada com 

profissionais preparados.
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Promessas de garantia do registro 
de marca trazem riscos

Com o advento da internet, a execução de diversos serviços foi facilitada. Para o registro de marcas não foi diferente

esse modelo apresenta danos ao 
consumidor. 

Segundo o diretor regional 
da Vilage Marcas e Patentes, 
Eduardo Panzani, a solicitação 
do registro de marca deve ser 
realizada com profissionais pre-
parados, em um processo que 
envolve diversas etapas. Por isso, 
o melhor caminho é contar com 
uma empresa de confiança. “A 
marca é o elo entre o negócio e 
o cliente. É a partir dela que as 
pessoas conseguem identificar o 
empreendimento. 

Conseguir registrar a marca, 
obtendo a exclusividade de seu 
uso sobre os produtos ou serviços 
é, sem dúvida, a melhor forma de 
proteger a empresa e, claro, de 
impedir que a imagem dela seja 
manchada com o uso indevido da 

confie de empresas que garan-
tem a validação do registro de 
marca mesmo sem realizar uma 
pesquisa prévia. Além disso, 
também são indícios de golpe 
a promessa de um processo 
realizado 100% online e com 
preços inferiores ao mercado. 

Um profissional experiente fará 
uma busca de anterioridade na 
base de marcas do INPI e saberá 
usar variações, prefixos e procedi-
mentos específicos para não deixar 
nenhuma dúvida se a marca da em-
presa está liberada para registro ou 
se já foi registrada anteriormente.

Para Panzani, todo cuidado é 
pouco, já que, caso o pedido não 
seja aprovado, o processo para 
registrar a marca precisa começar 
novamente da etapa inicial. Assim, 
aumenta o tempo e as despesas 

com o pedido de registro junto 
ao INPI. “Se existir uma marca 
semelhante, é necessário apurar 
se ela está registrada na classe de 
serviço ou produto que você exerce 
sua atividade e que deseja realizar 
a proteção”. 

Portanto, requerer o registro de 
uma marca envolve muitas fases, 
que, hoje, demoram em média seis 
meses entre o pedido de registro e 
o parecer do INPI. Mas se o registro 
for requerido de forma errada, este 
processo pode se estender por 
anos. O diretor regional da Vilage 
destaca, ainda, a importância da 
empresa contratada para realizar 
o pedido de registro estar atenta 
às especificações e às normas téc-
nicas que acompanham o registro. 
- Fonte e mais informações: (www.
vilage.com.br).

sua identidade. Além disso, impe-
de que você fique desamparado 
judicialmente quando houver uma 
situação de cópia ilegal do seu 
produto, serviço ou nome”, afirma 
Panzani.
	 •	Quais cuidados tomar? - Des-
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