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Como a tecnologia 
pode apoiar o setor 

de varejo?

A grande incerteza 
sobre o impacto da 
pandemia no consumo 
afetou diretamente o 
setor de varejo

O ano de 2021 chegou 
com o sentimento de 
esperança para o que 

está por vir. A expectativa do 
segmento no país aumenta 
quando dados, apresenta-
dos pelo IBGE, reforçam o 
crescimento do mercado 
no final de 2020. Segundo o 
órgão, as vendas varejistas 
cresceram cerca de 0,9% 
em outubro comparado com 
setembro, sendo essa a sexta 
taxa positiva seguida. 

Apesar de se mostrar 
promissor, o êxito não é 
garantido e a necessidade 
de se colocar mais presente 
no mercado torna a tecnolo-
gia a principal aliada neste 
momento. Nesse contexto, 
a ajuda digital entra para 
otimizar processos, melho-
rar performance e trazer 
rapidez nas transações, 
com o objetivo de preparar 
as empresas para o futuro 
ganho em escala. 

Uma pesquisa realizada 
pela Mastercard e Americas 
Market Intelligence (AMI) 
apontou que a venda online 
aumentou cerca de 49% na 
América Latina após o início 
da pandemia do novo Coro-
navírus. O estudo revela que 
as interações diárias com o 
mundo digital serão ainda 
mais comuns neste ano. 
Entre as atividades mencio-
nadas estão: pagar contas, 
pedir comida e solicitar man-
timentos de supermercado. 

Além das transformações 
físicas, os empreendedores 
terão que lidar com as mu-
danças comportamentais 
dos consumidores, já que 
estes estão em busca de 
menos atrito na hora da 
compra. O maior desafio 
é aliar os movimentos do 
mercado com o aumento de 
suas margens. Aplicativos de 
celular, inteligência de dados 
e novas formas de consumo 
são recursos tecnológicos 
que podem e devem ser apli-

cados no dia a dia do varejo. 
Para garantir vantagem 

competitiva frente aos con-
correntes, o setor de varejo 
pode ir à procura de novas 
formas de ofertas de serviço 
no âmbito digital. Existem 
diversas maneiras de fazer 
com que essa mudança seja 
feita. Cloud continua sendo 
uma ótima alternativa, uma 
vez que traz melhora signi-
ficativa em aspectos estraté-
gicos como governança dos 
dados, aumento dos índices 
de segurança, garantia de 
disponibilidade e performan-
ce, e acompanhamento de 
novas formas de consumo. 

O uso da nuvem contribui 
para que as empresas não 
parem e se atualizem dentro 
de um mercado que ainda 
possui processos que, muitas 
vezes, ainda são antiquados. 

Dessa forma, os impactos 
da pandemia e as mudan-
ças no segmento do varejo, 
aceleraram a digitalização 
de processos nas empresas, 
fazendo com que a jornada 
para nuvem fosse imprescin-
dível para que sobrevivesse 
durante o período. 

Para uma migração asser-
tiva, é necessário analisar 
pontos cruciais como co-
nectividade, periféricos, de-
sempenho, atualização das 
aplicações, modelo de acesso 
dos usuários, segurança, 
entre outros. O projeto pode 
levar de uma semana a três 
meses, dependendo de seu 
tamanho e criticidade. 

Contar com ajuda profis-
sional e especializada faz 
a diferença para que todas 
as etapas sejam realizadas 
com segurança e eficiência, 
visando a redução de custos 
e aumento de performance. 
Manter-se adequado ao 
mercado é um desafio para 
todos, especialmente no se-
tor de varejo. Dessa forma, 
é essencial olhar além do co-
mum para garantir que haja 
um melhor aproveitamento 
dos recursos para otimizar 
os resultados. 

(*) - É Diretor de Vendas da Sky.
One, startup especializada no 

desenvolvimento de plataformas que 
automatizam e facilitam o uso da 

computação em nuvem.

Bruno Custodio (*)
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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: CARLOS RAFAEL SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar administratrivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Mendes dos Santos e de Maria 
Inez Soares. A pretendente: ALICE CHAGAS ESTEVAM, estado civil solteira, profissão 
jovem aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/2000), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Estevam e de Marta Bezerra das 
Chagas Estevam.

O pretendente: ERICK PEREIRA GOMES, estado civil divorciado, profissão gerente de 
crédito, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Ferreira Gomes e de Alduisa Pereira 
Gomes. A pretendente: DAYNA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Peres de Oliveira e de Maria 
Deuselina da Silva Oliveira.

O pretendente: WILLIAN LEOBINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1995), residente e domiciliado no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filho de Wladimir Leobino da Silva e de Vera Lucia Cordeiro da 
Silva. A pretendente: VALÉRIA ANTUNES DIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/05/1997), residente e domiciliada no Jardim Santo 
Antônio, São Paulo, SP, filha de Adair José Dias e de Maria do Carmo Antunes Bezerra.

O pretendente: LEONARDO BITENCOURTH DANIEL, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1999), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ocimar Bitencourth Daniel e de Sueli de 
Oliveira Bitencourth Daniel. A pretendente: ANA KARLA GARCIA GONZAGA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(11/11/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Claudio 
Gonzaga da Silva e de Cicera Garcia Gonzaga da Silva.

O pretendente: RODRIGO ALEXANDRE SASSI, estado civil divorciado, profissão micro-
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Isaltino Sassi e de Mariza Alexandre Sassi. A pretendente: 
DENISE DA SILVA ION, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Suzano, 
SP, no dia (11/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo da Silva Ion e de Neuma Juventino da Silva Ion.

O pretendente: JAN CARLOS CATOIA, estado civil divorciado, profissão gerente, nascido 
em Cotia, SP, no dia (11/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Miguel Catoia e de Maria Ferreira dos Santos Catoia. A pretendente: MAYARA 
VENEZIA PORTELA, estado civil solteira, profissão gerente, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (08/08/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edmundo Morais Portela e de Rita Conceição Rios Venezia Portela.

O pretendente: WATILAS SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Antonio da Silva e de Maria de Jesus de Sousa 
Mesquita. A pretendente: ELLEN CRISTINI DOS SANTOS BENTO, estado civil solteira, 
profissão operador de telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(29/04/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Bento 
e de Maria Lenilda dos Santos Bento.

O pretendente: GABRIEL ELLER MARIA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/03/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Alexandre da Silva Maria e de Audre Eller. A pretendente: MARILIA MIRANDA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (22/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Abilio Jose 
de Oliveira e de Marlene Rosa Miranda de Oliveira.

O pretendente: ADEGLESON FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão agente de escolta, nascido em Maceió, AL, no dia (25/03/1980), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adeilson Barbosa dos Santos e de 
Sonia Monteiro dos Santos. A pretendente: ANA CLAUDIA VELOSO DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carneiro da Silva 
e de Edineide Veloso da Silva.

O pretendente: THIAGO IGOR SALES DA COSTA, estado civil divorciado, profissão 
cobrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agivaldo Manoel da Costa e de Zilda Sales Cos-
ta. A pretendente: TATIANE DE SOUSA SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
contadora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (22/02/1978), residente e domiciliada 
no Jardim Santa Helena, Poá, SP, filha de Acelino Antonio dos Santos e de Maria 
Sousa dos Santos.

O pretendente: FELIPE SALES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em Suzano, SP, no dia (25/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan de Oliveira e de Elisangela Gomes de Sales. 
A pretendente: BEATRIZ SANTOS QUEIROZ, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro de Souza Nogueira Queiroz e de Fabiana Aparecida 
Milanez dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO PAULO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos da Silva e de Marlí Paula da 
Silva. A pretendente: ARIANE APARECIDA SOARES, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdenice Aparecida Soares.

O pretendente: DENIS PEREIRA DOS SANTOS NUNES, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gessivaldo dos Santos Nunes e de 
Ana Maria Pereira dos Santos. A pretendente: ADRIELE VITORIA DE JESUS SANTOS 
GONÇALVES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (29/07/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adriano Gonçalves Ribeiro e de Ester de Jesus Santos.

O pretendente: THIAGO CAVALCANTI BITENCOURTT, estado civil solteiro, profis-
são ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bitencourtt e de Maria 
Elena Cavalcanti Bitencourtt. A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS WES-
TEFELDER, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia (17/04/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Carlos Westefelder e de Elisama dos Santos Westefelder.

O pretendente: JOSÉ ANDERSON AGRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Bodocó, PE, no dia (20/02/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Demontiê Vieira da Silva e de Valdelice Agra. 
A pretendente: LETICIA RAMALHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/02/2003), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Laercio Ramalho da Silva e de Eunice da Silva.

O pretendente: DIEGO MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Washington Pereira dos Santos e de Julita Miranda dos Santos. A 
pretendente: JENIFER SABRINA MACIEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Fortaleza, CE, no dia (07/05/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alexsanro Morais de Sousa e de Rosangela 
Maria Macieira Verissimo.

O pretendente: MICHAEL PATRICK DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de loja, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (10/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Isabel Aparecida dos Santos. A pretendente: THAÍS 
SILVA DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (20/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir 
Lima da Costa e de Andreia da Silva Santos.

O pretendente: VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão corta-
dor, nascido em Inhapi, AL, no dia (16/08/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Cicero dos Santos e de Maria Gomes dos Santos. A pretendente: 
MARINALVA CÉLIA DE LIMA BARBOSA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Escada, PE, no dia (20/05/1960), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Severino de Lima e de Severina Maria de Lima.

O pretendente: VALTER GOMES, estado civil solteiro, profissão aposentado - gari, 
nascido em Barra Mansa, RJ, no dia (08/12/1959), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Basilio Gomes e de Efigenia Antonia Gomes. A pretendente: 
MARIA ILSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Solonópole, 
CE, no dia (23/01/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Antonio de Oliveira e de Maria Onorinda da Conceição.

O pretendente: ALLAN SANTOS DINIS, estado civil solteiro, profissão assistente de 
marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jozué Lucena Dinis e de Nair dos Santos. A pretendente: 
EDICLERIA COSTA LIAL, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (04/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nivaldo de Oliveira Lial e de Edivania Costa Lial.

O pretendente: WELLINGTON LUIS DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1993), residente e domiciliado na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Eliete do Espirito Santo. A pretendente: HELEN SABINO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(26/09/1996), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de Edimilson 
Pereira dos Santos e de Solange Sabino dos Santos.

O pretendente: RODOLFO WILLIAN CIFUENTE, estado civil solteiro, profissão 
analista de integração, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Cifuente e de Sebastiana 
Rodrigues da Silva. A pretendente: ARIANA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão psicóloga, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira Neto e de Maria 
Lucia Pereira.

O pretendente: THALES DA SILVA MAGALHÃES, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Itapipoca, CE, no dia (07/05/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Helio Teixeira Magalhães e de Nivia Maria Barbosa da Silva. 
A pretendente: DEISE ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auditora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Orlando Macedo dos Santos e de Maria do Carmo Caetano Rocha.

O pretendente: ADRIANO MELONE DE AGUIAR, estado civil viúvo, profissão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1979), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Donisete Ribeiro de Aguiar e de Isabel Melone de Aguiar. A 
pretendente: ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
empresária, nascida em Codo, MA, no dia (30/07/1974), residente e domiciliada na Vila 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Sebastiana Pereira da Silva.

O pretendente: RAYR ROALD ALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Santo André, Santo André, SP, no dia (17/05/1975), residente 
e domiciliado neste ditrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Alves de Souza e de Maria de 
Lourdes Alves de Souza. A pretendente: LILIAN DE BRITO, estado civil divorciada, 
profissão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1970), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lazaro Valeriano de Brito 
e de Nady Martinez de Brito.

O pretendente: LUCAS BARBOSA SILVA, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro de Castro Silva e de Guiomar Rosalina Barboza 
Silva. A pretendente: KAREN MORAES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Moraes dos Santos e de Ana Maria Valdevino dos Santos.

O pretendente: FÁBIO CARLOS BATISTA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jeronimo Carlos Batista e de Severina Francisca Batista. A pretendente: 
FABIANA JOSE DE MELO, estado civil solteira, profissão agente de correios, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião José de Melo e de Teresinha de Jesus Melo.

O pretendente: FERNANDO BRUNO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão analista 
de importação, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson de Souza e de Lucimara Rosa de Souza. A 
pretendente: CAMILA MESQUITA DE FARIAS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
RH, nascida em Santa Maria da Boa Vista, PE, no dia (25/04/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arlete Silene Mesquita de Farias.

O pretendente: GUSTAVO LEMOS PELEGRIN, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Gobetti Pelegrin e de Josefa Rita Lemos Pelegrin. 
A pretendente: LUCILENE BELARMINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão mani-
cure, nascida em Penedo, AL, no dia (01/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Francisco da Silva Filho e de Josilene da Silva Belarmino.

O pretendente: JOÃO FERREIRA NUNES, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Mauriti, CE, no dia (23/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Dorgival Ferreira Nunes e de Maria do Socorro Ferreira. A pretendente: 
ELYRIA CIBAS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de cobrança, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (29/08/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Anselmo Cibas e de Josefa Noelia Lemos Cibas.

O pretendente: JOÃO CARLOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1958), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Rodrigues e de Idaliria de Oliveira Rodrigues. 
A pretendente: MARIA CRISTINA DE JESUS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Poá, SP, no dia (04/09/1970), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Sidonice Maria de Jesus.

O pretendente: ALEXSANDRO ALVARES, estado civil solteiro, profissão técnico mecâ-
nico, nascido em Arujá, SP, no dia (16/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sergio Henrique Alvares e de Marta Maria Alvares. A pretendente: 
NATALIA DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, estado civil solteira, profissão redatora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Nascimento Sampaio e de Angela Braga de Albuquerque.

O pretendente: JOÃO RAPHAEL ALVES VENEZIA, estado civil solteiro, profissão assis-
tente social, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Rios Venezia e de Ana Alves Nunes. A pretendente: 
BIANCA DOS SANTOS BRITO, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/12/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexsandro da Purificação Brito e de Miriam Lemos dos Santos.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS BOTARO, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido em Mogi-Guaçu, SP, no dia (21/02/2001), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jarlem Soares Botaro e de Neide Maria dos Santos Botaro. A 
pretendente: LETICIA SILVA DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/05/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Roberto Lucio de Andrade e de Cristiane da Silva.

O pretendente: ADENILSON PAULINO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (23/03/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Antonio Paulino e de Renil Pacheco Paulino. A pretendente: JOSIANE 
MARIA BARROS, estado civil solteira, profissão supervisora, nascida em Gameleira, 
PE, no dia (04/02/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Henrique Barros Junior.

O pretendente: PAULO CARLOS GALDINO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adilino Galdino da Silva e de Maria Luiza Garbuy da 
Silva. A pretendente: ANGELA ROSA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
cozinheira, nascida em Saude, BA, no dia (30/09/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio dos Santos e de Oscarlina Rosa dos Santos.

O pretendente: ENEAS SOUZA CALDEIRA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Lençois, BA, no dia (19/05/1955), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eneas Caldeira de Araujo e de Odete Souza Araujo. A pretendente: 
APARECIDA MARIA LUCIANO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/07/1959), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Levino Luciano e de Maria Madalena Gonçalves da Silva.

O pretendente: FERNANDO MALTAURO MARCONDES DIAS, estado civil solteiro, 
profissão médico veterinário, nascido em Jundiaí, SP, no dia (26/07/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Marcondes Dias e de Celia 
Maltauro Marcondes Dias. A pretendente: THAINÁ MACHADO SOUEID, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Omar Hussein Soueid e de Rute 
Machado Soueid.

O pretendente: EDIMAR DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão ajudante geral, 
nascido em Bauru, SP, no dia (18/04/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de João de Oliveira e de Elza Caetano de Souza. A pretendente: FER-
NANDA REGINA RAMOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, no dia (08/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Anderson Soares Ramos e de Sandra Regina das Neves.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE ROMUALDO DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1997), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Amaury Paulo dos Santos 
e de Claudia Valeria Romualdo. A pretendente: REGIANE VALE DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão esteticista, nascida em Mombaça, CE, no dia (26/06/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedrosa Pereira da 
Silva e de Luísa Vale da Silva.

O pretendente: NATAN MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/2002), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alessandro Monteiro da Silva e de Catia dos 
Santos Silva. A pretendente: JENNIFER BATISTA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão policial militar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Valter da Silva e de Maria 
Batista Campos Silva.

O pretendente: CÉSAR DEODATO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Lázaro de Souza e Silva e de Maria Cícera Deodato. A pretendente: 
ANA CAROLINE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar visual mer-
chandising, nascida em Teotônio Vilela, AL, no dia (19/09/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Helino Antônio da Silva e de Maria de Fátima Santos.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz Martins e de Irene Nogueira da Silva Martins. A 
pretendente: TAIS BARROS LIMA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ademir Pereira Lima e de Rosa Celia Rodrigues Barros.

O pretendente: DARCI JOSÉ AMARAL, estado civil viúvo, profissão marceneiro, nascido 
em Loanda, PR, no dia (25/03/1956), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Abilio José Amaral e de Maria José da Silva. A pretendente: MARIA DE 
LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Chã Preta, AL, no dia (23/05/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Medeiros Filho e de Josefa Fausto de Medeiros.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ROBSON DOS SANTOS BALBINO, de nacionalidade brasileira, profissão 
executivo comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/08/1990), 
residente e domiciliado na Cidade Satelite, São Paulo - SP, filho de Isaias de Jesus Balbino 
e de Marlene Pereira dos Santos Balbino. A pretendente: ELLEN PRISCILA MARQUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de expansão, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (20/08/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jacó Edson Pereira da Silva e de Valdirene da Silva Marques.

O pretendente: SIDNEY ROBERTO GRANIERI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/01/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Sidney Roberto Granieri 
e de Joana Maria Luiz Granieri. A pretendente: VALDINEZ MEDEIROS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão confeiteira, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (17/10/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Valfrido de Medeiros Silva e de Maria da Penha do Nascimento Silva.

O pretendente: LUCAS SAFIOTTI DO PRADO PESSA, de nacionalidade brasileira, 
profissão policial militar, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(09/10/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gonçalo 
Tadeu do Prado Pessa e de Marcia Flora Safiotti Do Prado Pessa. A pretendente: MA-
RIANA HERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão assistente jurídico I, estado 
civil divorciada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (24/02/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Antônio Carlos Hernandes e de Ana 
Maria Ricardo Hernandes.

O pretendente: ALVARO MANUEL FONSECA PROENÇA TAVARES, de nacionalida-
de portuguesa, profissão aposentado, estado civil viúvo, nascido em Portugal, no dia 
(15/10/1948), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Proença Tavares e de Evangelina Carvalho da Fonseca. A pretendente: CLÁUDIA SAN-
TOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil divorciada, 
nascida em Viamão - RS, no dia (01/08/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antônio Machado e de Maria Carmen dos Santos.

O pretendente: WANDERSON MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
ajudante, estado civil solteiro, nascido em Colônia Leopoldina - AL, no dia (15/03/1995), 
residente e domiciliado em Mairiporã - SP, filho de Edvaldo Manoel da Silva e de Maria 
das Graças Paes. A pretendente: PABLINA CANUTO DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em Itamaraju - BA, 
no dia (01/03/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Aloisio Ribeiro de Souza e de Zelia Moreau Canuto Filha.

O pretendente: KEINY ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante 
geral, estado civil solteiro, nascido em São João do Meriti - RJ, no dia (11/07/1975), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Galdino da Silva e 
de Eugenia Cristina Alves da Silva. A pretendente: MARIA DE LOURDES GONÇALVES 
GALEGO NAVARRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (11/09/1952), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Gonçalves e de Saletti Ida Druziani Gonçalves.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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