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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: JOÃO PAULO RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão marceneiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1955), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Domingos Paulo Rodrigues e de Carmosina dos Santos Rodrigues. 
A pretendente: ROMILDA DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Alagoinhas, BA, no dia (14/07/1959), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Filipe Dias dos Santos e de Lidia Francisca dos Santos.

O pretendente: DIEGO ELIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (25/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Petrucio da Silva e de Gerônima Elias da Silva. A pretendente: ALINE 
MARQUES DE OLIVEIRA FRASCOLI, estado civil divorciada, profissão técnica de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Agnesi Frascoli Junior e de Magnalva Marques de Oliveira Frascoli.

O pretendente: RICARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Maceió, AL, no dia (03/11/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Alves dos Santos e de Marileide Silva dos Santos. A pretendente: 
RUTH ZEVALLOS CARRION, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida 
em Cusco- República do Peru, no dia (11/01/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juan Maximiliano Zevallos Tevez e de Fernanda Carrion Ccasani.

O pretendente: MAURICIO MARTINS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vigilante 
patrimonial, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/06/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Oziel de Souza e de Rosilda Martins Batista de Souza. A 
pretendente: BIANCA CRISTINA AZARIAS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Ricardo Azarias e de Cristina de Araujo Azarias.

O pretendente: RENAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador 
de telemarketing, nascido em Juquiá, SP, no dia (05/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira dos Santos e de Andreá de Fatima Gomes 
Chaves. A pretendente: KAROLINE SOUSA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/12/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Nascimento Neto e de Raimunda de Sousa Ribeiro.

O pretendente: DAVI ELIAS DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em Suzano, SP, no dia (17/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Valter Elias da Rocha e de Idalina de Lourdes da Rocha. A pretendente: 
DEBORA DE SOUZA MENDONÇA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Luiz Mendonça e de Antonia de Souza Mendonça.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1983), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Juarez José de Lima e de Zilda Aparecida de Lima. A pretendente: 
TALITHA CAMPOS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/02/1985), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São Paulo, 
SP, filha de Ofrosino Jose da Silva e de Raimunda de Fatima Campos da Silva.

O pretendente: IGOR SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão motofre-
tista, nascido em Santo André, SP, no dia (10/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Marinas de Oliveira e de Cibele Soares Pereira. 
A pretendente: POLIANE DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Santa Isabel, SP, no dia (11/02/2001), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, 
SP, filha de Pedro Fortunato da Silva e de Eliana Dias Lopes.

O pretendente: ANDERSON GOMES RAMALHO, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/02/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Roberto José Ramalho e de Márcia Gomes dos Santos Ramalho. A 
pretendente: JULIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS, estado civil solteira, profissão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Batista de Matos e de Maria Aparecida Ferreira.

O pretendente: REGINALDO KAUÊ EUFRASIO, estado civil solteiro, profissão técnico 
de celular, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1991), residente e domiciliado no 
Jardim Robru, São Paulo, SP, filho de Silvana Cristina Eufrasio. A pretendente: DANIELE 
SOARES CRUZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (24/02/1999), residente e domiciliada no Jardim Robru, São Paulo, SP, filha de Jamil 
Avande da Cruz e de Solange Soares.

O pretendente: ISAAC AMANCIO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão eletricista de 
autos, nascido em Escada, PE, no dia (13/11/1961), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de João Amancio Ferreira e de Amara da Silva Ferreira. A pretendente: 
DENISE APARECIDA SOARES RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1973), residente e domiciliada na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filha de Dorival Soares Rodrigues e de Aparecida de Jesus Rodrigues.

O pretendente: MATHEUS VINICIUS MARQUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo da Silva Marques e de Eliceia Aparecida Sao Pedro 
Marques. A pretendente: MARIANA AVANCINI PEREIRA, estado civil solteira, profissão analista 
de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1998), residente e domiciliada no Jardim 
Santo Antônio, São Paulo, SP, filha de Ruidenir Sousa Pereira e de Adriana Avancini Pereira.

O pretendente: MÁRCIO AYRES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão funcionário 
público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/05/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ayres dos Santos e de Maria Dilma Umbelino 
dos Santos. A pretendente: ELIANA FATIMA RADICA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de coleta, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/02/1970), residente e domiciliada na 
Vila São Silvestre, São Paulo, SP, filha de Claudio Radica e de Creusandir Almeida Radica.

O pretendente: EDIPO TRAMARIN, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (01/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Marcos Camilo Tramarin e de Neide Strabeli Tramarin. A pretendente: FRANCIELE 
SANTOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Flávio Martins da Conceição e de Sonia Maria Santos da Conceição.

O pretendente: PAULO FERNANDO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Osasco, SP, no dia (26/10/1988), residente e domiciliado em Itaquaquece-
tuba, SP, filho de Josué José de Lima e de Maria Geneci Ferreira Santos. A pretendente: 
KARINA OLINDINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de suporte técnico, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1991), residente e domiciliada na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jose Peres da Silva e de Darci Olindina da Silva.

O pretendente: PAULO GUILHERME DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Paula da Silva. A pretendente: VITORIA ALMEIDA 
FERNANDES, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Reinaldo Miranda Fernandes e de Raquel de Almeida.

O pretendente: ÁLVARO COSTA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão secretário muni-
cipal, nascido em Cubatão, SP, no dia (15/04/1994), residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, filho de Rosevaldo Vieira e de Maria do Socorro de Abreu Costa. A pre-
tendente: FLÁVIA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão gestora pública, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Flávio Neves de Souza e de Margarete Rodrigues Guerra de Souza.

O pretendente: ALEF ROCHA DE MATOS E MATOS, estado civil solteiro, profissão 
frentista, nascido em Jeremoabo, BA, no dia (20/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel de Jesus Matos e de Silvia Rocha de 
Matos e Matos. A pretendente: EVELIN NATANI RODRIGUES VIEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Arujá, SP, no dia (25/07/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis Francisco da Silva 
e de Leonice Rodrigues Vieira.

O pretendente: WALLACE LIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão montador 
de esquadrias, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdivino Pedro da Silva e de Cleide Ananias Lira. 
A pretendente: KATHLEEN CRISTINA TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão cabe-
leireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jessé Henrique Teixeira e de Antonia Lucia da Silva.

O pretendente: ITAMAR MACEDO VICENTE, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião da Conceição Vicente e de Maria Aparecida Macedo 
Vicente. A pretendente: CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
agente de portaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ataide Vieira da Silva e de Joelisa Oliveira da Silva.

O pretendente: VITOR LUCAS FERREIRA PATRIOTA, estado civil solteiro, profissão 
metalúrgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Gomes Patriota e de Maria Marluce Ferreia 
Patriota. A pretendente: JOYCE MIRELLE VIEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (01/01/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joselio do Nascimento Silva e de Maria 
Mônica Vieira dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO DE ALMEIDA VIDAL, estado civil solteiro, profissão estagiário 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Sandro Ferreira Vidal e de Rosangela de Almeida 
Silva Vidal. A pretendente: AMANDA RAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão escriturária, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio dos Santos e de Rosimei 
Goes de Oliveira Santos.

O pretendente: PEDRO DE JESUS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de operações, nascido em Suzano, SP, no dia (08/01/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelino dos Santos da Silva e de Eurides Ribeiro 
de Jesus Silva. A pretendente: PAMELA SOARES CARVALHO, estado civil divorciada, 
profissão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Soares da Silva e 
de Francisca Ieda de Lima Silva.

O pretendente: DANILO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Ribeiro da Silva Filho e de Barbara Conceição Santos da 
Silva. A pretendente: NAIARA KIMBERLY NUNES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Flavia Edinamar Nunes.

O pretendente: EMERSON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em São Francisco, MG, no dia (27/07/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Francisco de Oliveira e de Maria José de Oliveira da Silva. A 
pretendente: JESSICA PIRES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gilvan Jose dos Santos e de Rosemeire dos Santos Pires.

O pretendente: ANDRÉ LUIS COELHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão es-
tudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/2002), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Souza e de Givenilda Silva Coelho. A 
pretendente: KAUANY BRAGANTE, estado civil solteira, profissão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (03/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Adriano Bragante e de Andrea Alexandre Gomes.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA FEITOZA FILHO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Recife, PE, no dia (27/11/1961), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira Feitoza e de Izabel Maria da Conceição. A pretendente: 
PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enferma-
gem, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Camilo Antonio dos Santos Neto e de Maria Bezerra dos Santos.

O pretendente: LEONARDO RAFAEL MARCONDES SALGADO, estado civil solteiro, 
profissão operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1997), residente 
e domiciliado na Vila Clara, São Paulo, SP, filho de Marlene Marcondes Salgado. A pre-
tendente: CRISTIANE BARTHOLOMEU SILVA, estado civil solteira, profissão promotor 
de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Pereira da Silva e de Monica Bartholomeu.

O pretendente: NIVALDO BARBOSA LOURO, estado civil solteiro, profissão conferente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1966), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Oswaldo Barbosa Louro e de Helena dos Santos Louro. A preten-
dente: IOLANDA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão costureira, nascida 
em Cafarnaum, BA, no dia (12/01/1967), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de Olimpio Perreira da Silva e de Alzira Souza da Silva.

O pretendente: RANIERE PULASTRO, estado civil divorciado, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/06/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Roberto Carlos de Oliveira Pulastro e de Marcia de Oliveira Lima. A pretendente: 
PAMELA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA, estado civil divorciada, profissão vende-
dora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Damião Manoel Santana e de Maria do Socorro de Oliveira Santana.

O pretendente: LEANDRO PILTZ RAMALHO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1996), residente e domiciliado na Vila 
Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Fernando Ramalho de Souza e de Patricia Piltz. A 
pretendente: ESTHER DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1999), residente e domiciliada na Vila Nova Curu-
çá, São Paulo, SP, filha de Marcos Valério de Oliveira e de Eliete Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: ROBERTO GOULART NUNES, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Espedito Nunes e de Luci Aparecida Nunes. A pretendente: 
INGRID REGINA SALES, estado civil solteira, profissão corretora de seguros, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edilson Ferreira Sales e de Lindalva Regina Sales.

O pretendente: LUCAS JATOBÁ TAVARES, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (28/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Tavares e de Aldehida Lopes Jatobá. A pretendente: ANA 
CAROLINE BATISTA PEREIRA MOREIRA, estado civil solteira, profissão psicóloga, 
nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (29/10/1985), residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo, SP, filha de Mário Moreira e de Maria da Penha Batista Pereira Moreira.

O pretendente: MARCELO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcelo da Silva e de Rosemeire Raimundo da Silva. A pretendente: 
KETTELYN STEFANY ROZA FORTUNATO, estado civil solteira, profissão cuidadora de 
idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Fortunato da Silva e de Ana Paula Roza de Araujo.

O pretendente: CLEBER SANTOS DO CARMO, estado civil solteiro, profissão moto-
fretista, nascido em Poá, SP, no dia (29/05/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Castri do Carmo e de Luciene dos Santos do Carmo. A 
pretendente: GISELE SUSANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1984), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wanderley Figueiredo dos Santos e de Rosa Margarete Maldonado.

O pretendente: MARCOS PAULO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão assistente 
de escrita fiscal, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Idelvan Barreto de Andrade e de Maria das Dores 
Andrade. A pretendente: KÁSSIA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em Goiana, PE, no dia (29/12/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Isaac José Germano da Silva e de Marinês Mendes de Souza.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE ALVES SILVA, estado civil solteiro, profissão garçom, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/2000), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Aparecido Silva e de Cristiane Alves Silva. A pretendente: NATALIA 
SAMPAIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão alinhadora de linha de produção, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Bispo da Silva e de Jandira Gomes Sampaio da Silva.

O pretendente: HELTON MANOEL DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão vigia, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Manoel do Nascimento e de Maria de Fatima Paulino 
do Nascimento. A pretendente: MARIA ELIENE AMARO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Itaporanga, PB, no dia (18/07/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Amaro e de Maria de Lourdes Amaro.
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: PEDRO DE AGUIAR TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Avaré, SP, no dia 03/11/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Aparecido Teixeira e de Mirian Maria de Aguiar. A pretendente: 
CAROLINE PEREIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão analista de sistemas, 
nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 28/10/1992, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Ançiães Ferreira e de Maria da Luz Costa Pereira.

O pretendente: FLÁVIO CESAR DE FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 12/05/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cecilia de Figueiredo. A pretendente: SOLANGE DE 
MORAES, estado civil divorciada, profissão administradora de empresas, nascida em 
Jundiai, SP, no dia 26/04/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Rubens de Moraes e de Dirce de Jesus Moraes.

O pretendente: TÚLIO BUENO DE ALCKMIM MORAIS, estado civil solteiro, profissão 
delegado, nascido em Santa Rita do Sapucaí, MG, no dia 06/05/1988, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sérgio Alckmim Morais e de 
Evanilda Barbosa Bueno Morais. A pretendente: JACQUELINE VALADARES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão delegada, nascida em São João do Meriti, RJ, no dia 
02/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Pereira da Silva e de Maria Marta Valadares da Silva.

O pretendente: GUILHERME KOPKE BRITO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 06/11/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de André Raposo Brito e de Maria de Fatima Kopke 
Brito. A pretendente: JULIANA PEREIRA LOPES, estado civil divorciada, profissão ceri-
monialista, nascida em São Paulo, SP, no dia 02/10/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira Lopes e de Mara Isabel Cabral Pereira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGO DE ARAUJO, estado civil solteiro, 
profissão administrador de empresas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no 
dia 20/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ademir 
de Araujo e de Joanice Pinto de Araujo. A pretendente: LUCIANA GAGLIARDO, estado 
civil divorciada, profissão administradora de empresas, nascida nesta Capital, Perdizes, 
SP, no dia 20/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Pedro Gagliardo e de Leonilda Gagliardo.

O pretendente: VINICIUS OLIVEIRA SÁ TELES, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 06/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Sá Teles e de Elizabeth de Jesus Oliveira Teles. 
A pretendente: LAILA RIBEIRO SOUZA, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em Jequié, BA, no dia 01/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Josué Nunes Souza e de Wilma Ribeiro Souza.

O pretendente: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquinas, nascido em Jucás, CE, no dia 06/08/1983, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Cícero Vieira da Silva e de Expedita Alexandre Vieira da Silva. 
A pretendente: ANTONIA IRENI BATISTA FRANCELINO, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Jucás, CE, no dia 20/10/1991, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francelino Filho e de Deucina Batista Alves Francelina.

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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Liderar a distância: 
uma necessidade 

humana

Liderar é uma 
rotina. Um líder - 
seja executivo, de 
nação, de instituições 
e figuras públicas 
-convive diariamente 
com suas equipes e é 
a voz delas

A pandemia também 
fez o mundo mudar, 
assim como as estra-

tégias até então traçadas 
pelas empresas. Com o 
isolamento social nosso 
mercado de tecnologia 
passou de seus colabora-
dores, praticamente, para o 
trabalho remoto. Sabemos 
que é um privilégio ter 
acesso a esse novo formato 
enquanto muitas pessoas 
perderam seus empregos 
ou passam por situações 
difíceis, mas dentro da 
nossa realidade também 
observamos obstáculos, 
principalmente culturais 
e comportamentais. 

Reuniões e encontros 
online, debates, constru-
ções, brainstorms, tudo 
na frente do computador, 
celular pessoal invadido 
pelo corporativo e toda a 
rotina de uma pessoa se 
uniu à vida da família, com 
parentes, pets etc. O papel 
do líder nunca esteve tão 
em evidência. Um desafio: 
como manter, por tanto 
tempo, os funcionários ati-
vos, inspirados, engajados 
e dentro do mesmo espírito 
de time? 

Sou cofundador de uma 
startup de tecnologia e o 
nosso setor, além de tudo 
já comentado, muda cons-
tantemente. Foi durante a 
pandemia que muitas pes-
soas se destacaram em suas 
atividades, principalmente 
pelo domínio e equilíbrio 
mental. Não é fácil, estamos 
a todo o momento rece-
bendo notícias negativas, 
tristes e com muitas vidas 
partindo (muitas delas 
pessoas próximas a nós, de 
familiares, amigos, colegas 
do dia a dia). 

Liderar a distância é mais 
necessário, digamos. Não 
basta ser chefe e apontar 
situações ou auxiliar tec-
nicamente. Um líder dá um 
direcionamento e permite 
que a pessoa siga, com 
seu brilho. Um líder atua 
diretamente estimulando 
a confiança de seu colabo-
rador - dele para o trabalho 
e do líder para com ele. E 
temos que entregar tudo 
isso de forma mais intensa 
agora. 

É necessário deixar as 
pessoas seguirem, atu-
arem na empresa com 
protagonismo nas esco-
lhas e sustentando-as. A 
comunicação entre duas 
pessoas e entre a equipe 
deve ser transparente e 
até detalhista, mas sem 
excessos. Um bom líder 
confia e conhece seu time, 
não só suas competências 
(expostas publicamente 
nos perfis de LinkedIn e 
nos currículos), mas em 
seu caráter e iniciativas. 

Um bom líder comanda 
sua equipe em qualquer ci-
dade ou região do mundo. A 
pandemia abriu a premissa 
para o teletrabalho e esta 
deixou de ser uma tendên-
cia, sendo uma realidade 
para o futuro das empre-
sas. É preciso estimular 
que as pessoas possam 
exercer suas atividades 
profissionais de onde elas 
se sintam melhor, contando 
com o compromisso, metas 

e entregas claras. 
Um bom líder não se 

prende às hierarquias e 
está aberto às mudanças. 
Ele sabe ouvir, muito mais 
do que falar e consegue 
criar uma compreensão de 
causa e efeito para seus co-
laboradores. Recentemen-
te, a empresa que cofundei 
contratou mais de 300 
colaboradores (estamos 
em trabalho remoto desde 
março de 2020), todos 
para atuar em home office 
até que a pandemia seja 
findada no Brasil. Portanto, 
não podemos paralisar. É 
preciso tirar o medo do que 
vai acontecer e construir 
a confiança para que as 
situações aconteçam. 

Eu e minha equipe con-
versamos com o time de 
liderança sobre a impor-
tância de cada um neste 
momento, das vidas atrás 
de cada tela. E a liderança 
precisa atuar unida, enga-
jada e motivada para que 
os funcionários andem no 
mesmo ritmo. Não é apenas 
pedir ou cobrar, o líder é 
o exemplo. Cada vez mais 
temos líderes mais jovens 
e eles não têm a visão ou 
a experiência de uma pes-
soa com mais idade, mas, 
em contrapartida, temos 
mesclas de gerações e é im-
portante ter esse equilíbrio. 

Cada uma tem o seu to-
que especial, o seu ritmo, 
as suas especialidades e 
todos juntos devem atuar 
para o fortalecimento de 
um só DNA, o da empresa. 
Vejo que os mais jovens, por 
exemplo, têm facilidade em 
ser mais comunicativos. 
Eles falam o que pensam 
com a mesma responsabili-
dade de pessoas que atuam 
há muitos anos na função, 
e ficam mais confortáveis 
com as mudanças rotinei-
ras ou bruscas. O fato é que 
todos se complementam: 
não existe líder sem lide-
rado e times com perfis 
totalmente iguais. 

Seguimos um ritmo de 
país, com suas regionalida-
des e especificações, e ago-
ra também global. Temos 
colaboradores na Suíça e 
na Espanha, por exemplo. 
Esses ambientes mistos 
tendem a focar mais o de-
senvolvimento das pessoas 
do que do escritório físico. 
Existe ainda um movimen-
to mundial, que impacta o 
mercado nacional, impul-
sionando o teletrabalho no 
pós-pandemia. 

Foi o que apontou o Goo-
gle, em recente pesquisa "O 
futuro do trabalho no Brasil 
". O modelo de híbrido é o 
novo padrão, com decisão 
de 43% dos entrevistados. 
E mais da metade dos fun-
cionários dessas empresas 
apoiam o formato: com 51% 
enxergando a mudança 
com entusiasmo e 47% com 
confiança. Portanto, temos 
a comprovação de que pa-
radigmas e regras podem 
mudar, a rotina de bilhões 
de pessoas também, e o 
mais importante é estar 
preparado para o que vier. 

O bom líder não vai estar 
preocupado com o que não 
pode fazer, ele sempre es-
tará de olho no que pode 
auxiliar a transformar e isso 
vai de situações às pessoas. 
Esteja atento e tenha certe-
za de que é ainda mais im-
portante ouvir sua equipe 
agora a distância. Um bom 
líder aprende todos os dias. 

(*) - É cofundador e VP Projetos e 
Relação com Investidor da unico 

(https://unico.io). 

Paulo de Alencastro Jr (*)
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