www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 20 de outubro de 2021

11

Marketing de influência foi a sétima habilidade mais procurada

Classificado como a sétima habilidade mais procurada em 2020 no LinkedIn Learning, o marketing de afiliados ou de influência ganha cada vez mais
destaque entre profissionais de diferentes setores diante de um cenário no qual as mídias sociais se destacam e tiram espaço da publicidade tradicional

O

estudo realizado pelo próprio LinkedIn considerou
dados de mais de 660 milhões de profissionais e 20 milhões
de empregos e o resultado mostra
que os canais de marketing de desempenho estão ganhando espaço
entre as marcas.
Com base nos resultados da pesquisa, a Awin , uma das maiores
especialistas em marketing de afiliados do mundo, debateu durante
o Awin Thoughts, espaço dedicado
à análise e discussão de temas e
tendências, sobre a possibilidade de desenvolver treinamentos
formais a respeito da solução. O
Marketing de Afiliados/Influência
é um método simples para rastrear e monitorar as atividades das
empresas e influenciadores no

ambiente virtual, que oferece resultados estruturados em vendas,
exposição da marca e retorno sobre
investimentos (ROI).
Entre as qualidades do marketing
de afiliados está a capacidade de
atuar em várias frentes ao mesmo
tempo, ou seja, de possibilitar uma
série de interações, parcerias e
resultados dentro do ambiente
digital, de maneira ágil e segura. Os
anunciantes que obtêm sucesso no
marketing de afiliados costumam
conhecer os princípios básicos
das disciplinas digitais. Definido
como uma solução basicamente
digital, o marketing de afiliados
utiliza o princípio de pagamento
por desempenho.
Mas, para o bom funcionamento
da plataforma, é fundamental as-

similar novas tecnologias e abordagens e reconhecer como elas
podem auxiliar os afiliados que
já utilizam a plataforma. Embora
os programas de afiliados sejam
muitas vezes lembrados como
campanhas, eles tendem a estar
sempre ativos e ao mesmo tempo
evoluem e se adaptam conforme
as mudanças nas necessidades da
marca e diante de um mercado em
constante mudança.
Há 15 anos, por exemplo, os
anúncios patrocinados pelo Google
funcionavam como uma parte
crítica na gestão da campanha de
uma marca. Desde então, outros
tipos de soluções e estratégias
surgiram, como o Cashback, que
é hoje o maior modelo em muitos países, enquanto em outros

os cupons e códigos de cupons
dominam. Por isso, é necessário
compreender as nuances regionais para gerenciar um programa
global de afiliados.
A navegação entre cupons, códigos, acordos, cashback, comparação de preços, conteúdo, blogueiros e influenciadores, resulta em
observações ricas de como uma estratégia cuidadosamente elaborada
ou uma parceria exclusiva pode ter
impacto sobre a outra. Existem outras habilidades importantes, para
além do conhecimento do cenário
de afiliados, e paralelo à gestão de
relacionamento, fundamental para
os programas de influência.
Dentre elas estão o conhecimento
e o domínio de relatórios, orçamentos, negociação e arbitragem,

fundamentais para que se possa
realizar análises estatísticas e verificar quais padrões estão sendo
seguidos, se estão de acordo com os
princípios das marcas e produtos,
bem como quais insights são mais
interessantes e recomendáveis.
Mas para que os resultados
sejam ainda mais amplificados, a
Awin acredita que o investimento
em treinamento de marketing de
afiliados é um caminho necessário
e deve fazer parte dos programas
de marketing. Rodrigo Genoveze,
country manager da Awin Brasil,
informa que, no ano passado, eles
faturaram R$ 69,1 bilhões em receitas geradas para os anunciantes
em 2020 em todo o mundo. Fonte
e mais informações: (https://www.
awin.com/br).

Proclamas de Casamentos
33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CÉSAR AUGUSTO VENTURA, de nacionalidade brasileira, profissão motofretista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/12/1977), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis de Marco Ventura e
de Marta Aparecida da Silva Ventura. A pretendente: RENATA MENDONÇA DE OLIVEIRA,
de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil divorciada, nascida em São
Paulo - SP, no dia (28/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filha de Osvaldo Alves de Oliveira e de Maria da Conceição Mendonça Mergulhão.
O pretendente: WELLINGTON SANTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/05/2000), residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deusdete Fernandes de Lima
e de Maria Claudia Santos de Lima. A pretendente: CAROLINE DANTAS DE SOUZA,
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São
Caetano do Sul - SP, no dia (29/09/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Vagner Jose de Souza e de Luciana Vieira Dantas.
O pretendente: SILAS FERREIRA RlBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/07/1995),
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Isnalde Bueno Ribeiro e
de Esther Sousa Ferreira Ribeiro. A pretendente: HORTÊNCIA SILVA LEANDRO, de
nacionalidade brasileira, profissão analista de relacionamento, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia (26/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Fausto Leandro Neto e de Maria Aparecida Silva Duarte.
O pretendente: EDIVALDO CELESTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão injetor, estado civil divorciado, nascido em Solidão - PE, no dia (20/07/1969),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemar Celestino
Dos Santos e de Gercina Celestina dos Santos. A pretendente: JOSEFA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, nascida em Ribeira do Pombal - BA, no dia (06/05/1969), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Alves dos Santos e
de Maria Silva dos Santos.
O pretendente: DOUGLAS DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia (08/03/1995), residente e
domiciliado neste neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Domingos Cardoso dos
Santos e de Maria Aparecida de Souza Santos. A pretendente: JESSICA PRIMO DE SOUZA
MELO, de nacionalidade brasileira, profissão compradora, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Erivaldo de Souza Melo e de Lea Catarina Vieira Primo de Souza Melo.
O pretendente: RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em Guarujá - SP, no dia (12/10/1985),
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Ademir Rodrigues de Oliveira e de
Nilva Wanderléia de Oliveira. A pretendente: JOCILYN SANCHES, de nacionalidade
brasileira, profissão administradora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP,
no dia (30/03/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de
João Sanches e de Niva Sanches.
O pretendente: ANDERSON LUIS BERTOLANI, de nacionalidade brasileira, profissão
bancário, estado civil solteiro, nascido e São Paulo - SP, no dia (30/10/1994), residente
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Edilson João Bertolani e de Maria
de Fatima da Conceição Bertolani. A pretendente: NATÁLIA CAROLINA VALLOTA
FERRAZ, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia (08/07/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Jose Antonio Ferraz e de Valdenir Vallota Ferraz.
O pretendente: LEONARDO SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de e-commerce, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
(07/01/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carmerindo Macedo da Silva e de Maria Luzinete Soares da Silva. A pretendente: RENATA
APARECIDA CAMACHO, de nacionalidade brasileira, profissão represente comercial,
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/10/1984), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Camacho e de Vilma
Aparecida Camacho.
O pretendente: LAERCIO SILVA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão
coordenador de engenharia, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia
(26/05/1971), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Lazaro Francisco
e de Maria Madalena da Silva Francisco. A pretendente: FERNANDA MUNIZ RECALDES,
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo
- SP, no dia (12/11/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de
Nelson Aparecido Pereira Recaldes e de Suely Medeiros Muiz Recaldes.
O pretendente: LEANDRO FERNANDES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
designer, estado civil solteiro, nascido em Laranjal Paulista - SP, no dia (08/10/1987),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson da Silva e de
Rosângela Aparecida Fernandes A pretendente: CAMILA CRISTINA BONALDO NAVES,
de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em Santo
André - SP, no dia (25/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filha de Ronaldo Carvalho Naves e de Nilza Helena Bonaldo Naves.
O pretendente: TIAGO BARBIERATO, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador
de TI, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/04/1983), residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Roberto Barbierato e de
Miriam Solange Zucoloto Barbierato. A pretendente: PRISCILA AlVES, de nacionalidade
brasileira, profissão gerente de contas, estado civil divorciada, nascida em São Paulo SP, no dia (03/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha
de Onofre Alves Filho e de Laudecy Bezerra Alyes.
O pretendente: ÉRIC FERREIRA DA SIILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/10/1982), residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Aparecido Ferreira da
Silva e de Aparecida de Fátima Pinge Ferreira da Silva. A pretendente: ALINE FRANÇOISE MARIE JARDIN, de nacionalidade francesa, profissão professora, estado civil
divorciada, nascida em Évreux - França, no dia (14/04/1987), residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jean Marie Claude Bernard Jardin e de Linda
Liliane Michele Dutheil.
O pretendente: ROGÉRIO PINTO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/07/1972),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos
Pinto da Costa e de Rita Rosária Martins da Costa. A pretendente: ANA CAROLINA
DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil
solteira, nascida em Ibitinga - SP, no dia (11/05/1986), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cloves Donizete de Freitas e de Gislaine Aparecida Tonieto de Freitas.

O pretendente: WAGNER DO NASCIMENTO VASQUES, de nacionalidade brasileira,
profissão mecânico de aeronave, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ,
no dia (03/11/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
João Carlos Vasques e de Maria Celia do Nascimento Vasques. A pretendente: THAIS
CARDOSO CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária,
estado civil solteira, mascida em São Paulo - SP, no dia (27/07/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Serqueira Cavalcante e de
Roselaine Cardoso Cavalcante.
O pretendente: WILIAN KOEHLER SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
gerente administrativo, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no
dia (16/08/1989), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fillho de Levi
Bastos dos Santos e de Roneli Alves dos Santos. A pretendente: LETÍCIA MONTEIRO
NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/06/1997), residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilson Monteiro Nogueira e de Siomara
Monteiro Nogueira.
O pretendente: ANDRÉ FREITAS LUENGO, de nacionalidade brasileira, profissão promotor de justiça, estado civil solteiro, nascido em Junqueirópolis - SP, no dia (25/09/1990),
residente e domiciliado em Junqueirópolis - SP, filho de Andre Luis Luengo e de Lucilene
Garcia de Freitas Luengo. A pretendente: MARIANA MATEUS LEME, de nacionalidade
brasileira, profissão assistente judiciária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP,
no dia (08/04/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de
Clelio Aparecido Leme e de Maria de Lourdes Aguiar Mateus Leme.
O pretendente: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, de nacionalidade
brasileira, profissão analista de telecomunicação, estado civil solteiro, nascido em São
Paulo - SP, no dia (27/11/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filho de Aparicio de Almeida Conceição e de Maria Aparecida Costa Curta Conceição.
A pretendente: FERNANDA GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/08/1980), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Odair de Jesus de Souza e
de Marlene Martins Gomes.
O pretendente: ALEXANDRE ROCHA MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/01/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Senra Medeiros e de
Vanda Rocha Medeiros. A pretendente: PRISCILA D' EPIRO GIANINI, de nacionalidade
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia
(15/04/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos
Antonio Gianini e de Silvia D'Epiro Gianini.
O pretendente: RODRIGO AKIO LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão servidor público estadual, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no
dia (04/08/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho
de Sergio Lourenço e de Adriana Sayuri Lourenço. A pretendente: AMANDA DOS
SANTOS IZIPATO, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/02/1991), residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adalberto Izipato e de Luciana dos
Santos Izipato.
O pretendente: BRUNO RODRIGUES PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/11/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Paula Filho e
de Marta Regina Rodrigues Paula. A pretendente: AMANDA PEREIRA DA SILVA, de
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida
em São Paulo - SP, no dia (24/02/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Roberto Carlos Bernardes da Silva e de Silvia Aparecida
Pereira da Silva.
O pretendente: RODRIGO ACCICA OLIVEIRA BONFIM, de nacionalidade brasileira,
profissão analista de RH, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia
(04/07/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Roberto Oliveira Bonfim e de Cleide Accica Oliveira Bonfim. A pretendente: SHEILA
DO CARMO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão coordenadora pedagógica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/11/1985),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Walter Fernandes
e de Mariza Honorio do Carmo Fernandes.
O pretendente: FLÁVIO HIDEKI YAMASHITA DE FREITAS AVALLONE, de nacionalidade
brasileira, profissão funcionário público estadual, estado civil solteiro, nascido em São
Paulo - SP, no dia (22/01/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filho de Manoel Francisco de Freitas Avallone e de Helenice Emiko Yamashita Avallone.
A pretendente: LUANA MARTINS BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/06/1991), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Raimundo Gomes Brandão e
de Maria Iraide Santos Martins Brandão.
O pretendente: NEWTON HARUO SAITO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/06/1971),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nobuo Saito
e de Maria Kiyoko Saito. A pretendente: ROSANA TENÓRIO CAVALCANTE, de
nacionalidade brasileira, profissão bombeira civil, estado civil divorciada, nascida
em São Paulo - SP, no dia (04/10/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Cicero Tenório Cavalcante Irmão e de Carmezin Santana
Cavalcante.
O pretendente: ROGERIO TAPIGLIANI SAID, de nacionalidade brasileira, profissão
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/10/1971),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Nascimento
Said e de Ignes Tapigliani Said. A pretendente: IRIS APARECIDA MOREIRA RAMOS,
de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil divorciada, nascida em
Poté - MG, no dia (20/05/1965), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP,
filha de Eugenio Moreira Ramos e de Marciana Rodrigues dos Santos.
O pretendente: IVAN DIAS DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão analista,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/05/1996), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Campos e de Suede Dias
da Silva Campos. A pretendente: TATIANE MAGALHÃES DE SOUZA, de nacionalidade
brasileira, profissão pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia
(03/04/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João
Carlos de Souza e de Cristiane Magalhães de Souza.
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: JAIRO CORDEIRO BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/02/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jairo Borges e de Maria
José Cordeiro Borges. A pretendente: MAÍSA SANDES DE CASTRO, de nacionalidade
brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no
dia (30/03/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José
Araujo de Castro e de Zilda Ferreira Sandes de Castro.
O pretendente: GABRIEL PEREIRA LINS, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil solteiro, nascido e São Paulo - SP, no dia (25/03/1998),
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio Sandro
Lins e de Monica Pereira Lins. A pretendente: LETICIA SANTANA MARCOPITO
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado civil solteira,
nascida em São Paulo - SP, no dia (20/03/1999), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adilson de Souza Oliveira e de Karla Regina
Santana Marcopito Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CESAR HENRIQUE DE MOURA MORAES, de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido em Guaratinguetá, SP, no dia (14/07/1971), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, filho de José Carlos de Moraes e de Aurora Benedita de Moura Moraes.
A pretendente: NATÁLIA GIRALDO PALÁCIOS, de nacionalidade brasileira, estudante,
divorciada, nascida em Medellin, Colômbia, no dia (11/02/1985), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, filha de José Délio Giraldo Aristizábal e de Adriana Maria Palácios Carvajal.
O pretendente: FERNANDO BORTOLLETO FILHO, de nacionalidade brasileira, professor,
viúvo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1959), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, filho de Fernando Bortolleto e de Thereza Afonso Bortolleto. A pretendente:
TANIA ROSELI SERVINO DA SILVA ZEMUNER, de nacionalidade brasileira, comerciante,
viúva, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1957), residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Helcias Pinto da Silva e de Adelaide Servino da Silva.
O pretendente: IVAN MARCELINO VOELZKE COPPO, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1990), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, filho de Helcio Voelzke Coppo e de Vera Lucia Marcelino Coppo. A
pretendente: TALITA RODRIGUES MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, veterinária,
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1993), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, filha de Geraldo Rodrigues Monteiro e de Erica Cristiane Rodrigues Monteiro.
O pretendente: JÔNATAS SOARES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, estudante,
solteiro, nascido em Luziânia, GO, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, filho de Roberto Branquinho Pereira e de Mariza Soares Silva Pereira. A pretendente: JÚLIA SILVA CAVALLARI, de nacionalidade brasileira, analista de marketing,
solteira, nascida em Piracicaba, SP, no dia (04/08/1995), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, filha de Marco Antonio Cavallari Junior e de Bebiana Arlete Silva Cavallari.
O pretendente: LEONARDO ANTONIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (14/10/1980), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, filho de Antonio Barbosa e de Balbina da Silva Barbosa. A pretendente:
AMANDA TREVIZAN RODRIGUES SILVA, de nacionalidade brasileira, veterinária,
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1988), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, filha de Osvair Rodrigues da Silva e de Wilma Trevizan Rodrigues da Silva.
O pretendente: MARCELO ABRANTES LINGUITTE, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1967), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, filho de Hedemar Vicente Linguitte e de Darci Abrantes Linguitte. A
pretendente: MARCELLA DE ALMEIDA CASTRO, de nacionalidade brasileira, engenheira
ambiental, divorciada, nascida em Goiânia, GO, no dia (14/05/1975), residente e domiciliada
em São Paulo, SP, filha de Francisco Pires de Almeida e de Maria Gorette de Lima Almeida.
A pretendente: MARIA DALVA DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, aposentada,
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1952), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, filha de Francisco Juca de Medeiros e de Olga Le Sinechal de Medeiros. A
pretendente: ROSÂNGELA APARECIDA DEVIDÉ, de nacionalidade brasileira, advogada,
solteira, nascida em Ourinhos, SP, no dia (09/04/1955), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, filha de Ernesto Devidé e de Iraci Alves Devidé.
O pretendente: MATHEUS DE ROGATIS, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas,
solteiro, nascido em Poá, SP, no dia (06/06/1992), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, filho de João David de Rogatis e de Paula Haddad Silva de Rogatis. A pretendente:
TATIANE YUMI MIYAZAKI SANTOS, de nacionalidade brasileira, funcionária pública
federal, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1991), residente e domiciliada
em São Paulo, SP, filha de Jefferson Antonio Lopes dos Santos e de Satie Miyazaki.
O pretendente: PEDRO LUIS BRASILEIRO DE SOUZA MARTINS, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em João Pessoa, PB, no dia (07/01/1996), residente
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Rodrigues Martins e de Carla Patricia
Brasileiro de Souza Martins. A pretendente: BEATRIZ FERREIRA NOBLE, de nacionalidade
brasileira, gerente comercial, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/2001), residente
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jeffrey Darren Noble e de Rosana de Cassia Ferreira.
O pretendente: PEDRO ZANFORLIN MARCONDES DE CARVALHO, de nacionalidade
brasileira, publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1991), residente
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Glauco Marcondes de Carvalho e de Nicia Leite
de Barros Marques Zanforlin Marcondes de Carvalho. A pretendente: JULIA MARTINS
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, oceanógrafa, solteira, nascida em Toulouse,
França, no dia (01/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacyr
Cunha de Araujo Filho e de Clarissa Martins de Araujo.
O pretendente: RODRIGO ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, autônomo,
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1980), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, filho de Roseli Rosa dos Santos. A pretendente: MÁRCIA DE ALMEIDA
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em São
Paulo, SP, no dia (10/05/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wayne
Fernandes e de Efigênia Almeida Fernandes.
O pretendente: RONALDO DE ABREU, de nacionalidade brasileira, analista, solteiro,
nascido em Nova Prata, RS, no dia (03/09/1963), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, filho de Hamilton de Abreu e de Almehy Neder de Abreu. A pretendente: ADRIANA
SOARES QUINTEIRO, de nacionalidade brasileira, psicóloga, divorciada, nascida em
Guarulhos, SP, no dia (03/08/1970), residente e domiciliada Guarulhos, SP, filha de Antonio
João Soares Quinteiro e de Nair Celina Riess Quinteiro.
O pretendente: SAN MOHAMMED QADER, de nacionalidade iraquiana, farmacêutico,
solteiro, nascido em Erbil, Iraque, no dia (18/09/1995), residente e domiciliado no Iraque,
filho de Mohammed Qader e de Alaa Abdulrahman. A pretendente: LUANA GRILLO DA
SILVA, de nacionalidade brasileira, psicóloga, divorciada, nascida no Rio de Janeiro, RJ,
no dia (13/11/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Cardoso
da Silva e de Maria Risoleta Dutra Grillo.
O pretendente: SÍLVIO ALVES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, garçom,
solteiro, nascido em Ibiapina, CE, no dia (16/09/1983), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, filho de José Haroldo Sousa de Carvalho e de Liduina Alves de Carvalho. A
pretendente: CRISTINA FERNANDES SÁ, de nacionalidade brasileira, operadora de
caixa, solteira, nascida em Ibiapina, CE, no dia (10/11/1980), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, filha de Pedro Rodrigues de Sá e de Liduina Fernandes Sá.
O pretendente: THIERRY CINTRA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, engenheiro
mecânico, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (22/11/1987), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, filho de Juvenal Marcondes Neto e de Maria Cristina Cintra Gomes Marcondes. A pretendente: MARCELLA FERNANDA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira,
psicóloga, solteira, nascida em Campinas, SP, no dia (18/03/1988), residente e domiciliada
em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio da Fonseca e de Ivone Ribeiro Silva da Fonseca.
O pretendente: TIMOTHÉE MAX PLANTÉ, de nacionalidade francêsa, financeiro, solteiro,
nascido em Tarbes, França, no dia (02/05/1990), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, filho de Jean-Michel Gérard André Max Planté e de Claire Odile Daurat. A pretendente:
LARISSA ALENCAR BARRETO, de nacionalidade brasileira, funcionária pública estadual,
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1990), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, filha de Luiz Walcyr Barreto e de Teresa Cristina Alencar Barreto.
O pretendente: VITO PLUMARI, de nacionalidade italiana, aposentado, viúvo, nascido
em Regalbuto, Itália, no dia (10/02/1934), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho
de Ignacio Plumari e de Milice Vincenza. A pretendente: SANTA BARBERI, de nacionalidade italiana, aposentada, divorciada, nascida em Regalbuto, Itália, no dia (06/10/1940),
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonino Barberi e de Angela Barberi.
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O pretendente: WELLINGTON FRANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auditor,
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1982), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, filho de Braz Viana da Silva e de Maria França da Silva. A pretendente:
REBECA CORREA BALIAN, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida
em São Paulo, SP, no dia (08/04/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha
de Marcelo Balian e de Anedilza de Marcelo Balian.
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

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7CA6-6965-AFCF-C659.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: VICTOR OTO ROMÃO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/06/1994), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Oto Romão e de Nádia
Zadorojuoi Cardoso Romão. A pretendente: CAROLINA DE OLiveiRA CANITO, de
nacionalidade brasileira, profissão assistente de marketing, estado civil solteira, nascida
no Rio de Janeiro - RJ, no dia (12/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Artur Lins Canito e de Cristiane Silva de Oliveira.

