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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: ANDEILSON SOUSA LIMA, profissão: segurança patrimonial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz de Lima e de Josefa de Sousa 
Lima. A pretendente: RENATA DE SOUSA, profissão: analista de qualidade, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Sousa e de Aparecida Ro-
drigues de Sousa.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: MATHEUS VENANCIO PINTO, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 15/12/2000, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Venancio 
Pinto e de Sonia Regina Bernardes da Silva Pinto. A pretendente: BEATRYZ VEZZU DE 
CASTRO, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 28/01/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo 
Henrique de Castro e de Cristiane Vezzu de Castro.

O pretendente: DOUGLAS DE SOUZA GUARDIA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 24/11/1984, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Arthur Guardia e de Maria 
do Carmo Souza Santos. A pretendente: AMANDA RODRIGUES FERREIRA, profissão: 
vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-
-nascimento: 19/02/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Geraldo Mesquita Ferreira e de Lunamar Rodrigues Ferreira.

O pretendente: WILLIAM SOARES DOS SANTOS, profissão: analista de importação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
02/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Rosa dos Santos 
e de Cleia Soares dos Santos. A pretendente: CAROLINE ALVARENGA DA CUNHA, 
profissão: analista de negócios digitais, estado civil: solteira, naturalidade: em Sorocaba, 
SP, data-nascimento: 03/08/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Rogério Pereira da Cunha e de Sonia Maria Alvarenga da Cunha.

O pretendente: ALAN DOS ANJOS MELO, profissão: auxiliar contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 19/12/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Dias de 
Melo e de Ednalúcia Rosa dos Anjos Melo. A pretendente: NAYARA GOUVEIA GUEDES, 
profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
-nascimento: 19/10/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Vadelmo José Guedes e de Francisca Neide Gouveia Guedes.

O pretendente: RODRIGO DE SOUZA PRIMO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 22/05/1982, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Moacir Vitor Primo e de Rita 
de Souza Primo. A pretendente: DAMARIS JUSTINO PEREIRA, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1977, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jose Amorim Pereira 
e de Lidia Justino Pereira.

O pretendente: JÚLIO CESAR FERREIRA JÚNIOR, profissão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/07/1992, re-
sidente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Ferreira 
e de Ana Maria Oliveira Rosa Ferreira. A pretendente: KARINE CARDOSO DA SILVA, 
profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
-nascimento: 18/09/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Jose Jozimar Nunes da Silva e de Maria Rita Cardoso Nunes da Silva.

O pretendente: ALEX HONORATO LIMA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/06/1981, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Honorato da Silva e 
de Neuza Leite de Lima. A pretendente: LEILA GOMES, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/05/1988, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Aparecido Gomes e de 
Clarinda Aparecida Pianeli Gomes.

O pretendente: MAURÍCIO MACHADO, profissão: técnico judiciário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 05/05/1972, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Wagner Machado e 
de Marília Silva Machado. A pretendente: ANA CAROLINE DOS SANTOS, profissão: 
supervisora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmas L.A- 07, Fls. 41, 
Nº 5779, TO, data-nascimento: 07/04/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Zilda Pereira dos Santos.

O pretendente: JOÃO LUCAS FRAGNAN DOS SANTOS COUTINHO, profissão: de-
senvolvedor de software, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, 
SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de João Coutinho Filho e de Vania Aparecida dos Santos Coutinho. A 
pretendente: JESSICA FONSECA MORENO, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/12/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sérgio Krambeck Moreno e de Helena 
Bacco da Fonseca Moreno.

O pretendente: DANIEL AQUINO DOS SANTOS, profissão: entregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 17/11/1994, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Clilton Aquino dos Santos e de 
Apolonia da Silva Santos. A pretendente: LETÍCIA DE CESAR, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/09/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osvaldo de Cesar 
e de Sandra Cristina Velasques.

O pretendente: RONALDO MARCOS NOVAS, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/04/1972, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Helio Jurandir Novas e de Valdete Rodolfo 
Novas. A pretendente: VERA LÚCIA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Pinhão, SE, data-nascimento: 11/01/1975, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo de Jesus.

O pretendente: LUIZ PAULO BIZELLI JUNIOR, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 18/03/1987, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Paulo Bizelli e de 
Maria Claudia Zanin Sant'Anna Bizelli. A pretendente: LARISSA AMADEU DE OLIVEIRA, 
profissão: diretora de escola, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 15/06/1986, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de José Marcio de Oliveira e de Selma Amadeu de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL BRUNO MARTINS, profissão: Policial Militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 03/08/1994, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Carlos Martins 
e de Jussara Tadeu Lourenço da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE AQUINO DOS 
SANTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, data-nascimento: 09/12/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Claudinei dos Santos e de Maria Eliete de Aquino dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE WILD, profissão: engenheiro civil, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 08/03/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Otto Wild e de Agnei Navarro 
Wild. A pretendente: TELMA MARINA SOARES, profissão: economista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 25/01/1974, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Armando Soares 
e de Marina da Silva Soares.

A terceirização da 
folha de pagamento 
e sua relação com a 

transformação digital

Nos últimos anos, as 
empresas passaram 
a buscar mais 
por serviços de 
terceirização da folha 
de pagamento. O que 
pode ter impulsionado 
esse aumento? 

Imagine poder poupar o 
tempo e os custos gastos 
com essa tarefa ao con-

tratar uma empresa especia-
lizada, que poderá não ape-
nas executar os processos 
inerentes às atividades do 
dia a dia dos profissionais de 
RH, mas também promover 
a digitalização de processos 
na gestão de pessoas. Além 
disso, por conta da pande-
mia nos últimos dois anos, 
os RHs enfrentaram muitos 
desafios. A terceirização 
do RH está relacionada à 
transformação digital do 
setor, para torná-lo ainda 
mais estratégico e focado 
nas pessoas. 

Ao procurar um parceiro 
para tarefas que demandam 
muita especialização, co-
nhecimento técnico e com 
necessidades de atualiza-
ções rápidas e constantes, 
como é o caso da folha de 
pagamento, este também 
é o momento de dar mais 
um importante passo para 
a automação de proces-
sos, como a utilização de 
tecnologias que permitem 
agilidade, segurança, mo-
bilidade e descentralização 
para procedimentos que 
tradicionalmente tomavam 
muito tempo de trabalho 
do RH.

Com tarefas terceirizadas, 
é possível liberar os profis-
sionais para remodelar o 
departamento de RH para 
atividades mais estratégias 
e que estimulam o desen-
volvimento profissional, 
promovam a motivação, 
retenção e engajamento, 
principalmente quando 
aliadas com a utilização de 
ferramentas e tecnologias 
como Onboarding, Expe-
riência do Funcionário e 
Gerenciamento de Força de 
Trabalho (Workforce).

Para que isso ocorra, é pre-
ciso procurar quem de fato 
entende do assunto e ofere-
ce uma equipe especializada 
com uma consistente base 
tecnológica para o processo 
de digitalização, e que traga 
soluções sempre alinhadas 
com a legislação vigente e 
políticas organizacionais.

Para uma bem-sucedida 
automatização da folha de 
pagamento, é preciso que 
seja fornecida uma tecno-
logia avançada com uma 
base flexível e abrangente de 
processamento de dados, o 
que vai permitir que atenda 
a qualquer necessidade do 
RH, seja Legal ou regras 
e particularidades da em-
presa. Essa flexibilidade 
permite os mais diversos 
tipos de cálculos que fazem 
com que seu negócio esteja 
totalmente em dia com suas 
obrigações. 

Além das questões de ad-
missão e folha de pagamen-
to, a empresa parceira ainda 
poderá disponibilizar em sua 
matriz de responsabilidades 
atividades relacionadas aos 
processos de rescisão, tra-
balho intermitente, férias, 
transferências, afastamen-
tos, pensão alimentícia, 
benefícios, adiantamento, 
participação nos lucros e 
resultados (PLR), encargos 
sociais, provisão, contabili-
zação, pagamentos extras, 
13º salário, obrigações anu-
ais, entre outros.

As vantagens com a ter-
ceirização de processos são 
inúmeras. Há uma nítida 
melhora de processos e de 
agilidade ao deixar para 
uma empresa especializada 
a parte mais burocrática do 
trabalho de recursos huma-
nos. Isso também vai evitar 
falhas, pois tendo em vista 
a quantidade de dados e 
processos, é comum que o 
gestor deixe passar algum 
detalhe que mais tarde po-
derá se transformar em um 
passivo trabalhista, ou seja, 
mais dor de cabeça. 

Ao contrário do que al-
guns profissionais possam 
considerar, a segurança dos 
dados também poderá ser 
reforçada na mão de um 
terceiro, desde que suas 
atividades sejam executa-
das em softwares de alta 
tecnologia e que estejam em 
conformidade com protoco-
los rigorosos de segurança 
e com a LGPD, em vigor 
desde 2020. A redução de 
custos também é uma das 
vantagens significativas da 
terceirização da folha de 
pagamento. Por mais que 
isso possa parecer estranho, 
com a adoção da terceiriza-
ção é possível perceber em 
médio prazo a diminuição 
dos gastos da empresa. 

Uma série de despesas 
internas podem ser evitadas 
com a adoção da parceria, 
como tempo de execução 
operacional das atividades, 
reposição de funcionário em 
férias ou afastados, treina-
mento de novos funcioná-
rios ou desenvolvimento 
do quadro ativo, principal-
mente diante das constantes 
atualizações na legislação 
trabalhista, gastos com 
multas e erros que possam 
ser gerados em processos 
que envolvam pagamentos 
e descumprimento de envio 
de obrigações acessórias 
importantes, entre outros.

Por fim, também há a 
vantagem do aumento de 
produtividade na equipe. Ao 
dispensar os profissionais 
de RH de atividades mais 
operacionais e aumentar 
o nível da transformação 
digital com a automação 
dos processos para todos 
os colaboradores e gestores, 
a empresa ganha como um 
todo ao ter mais tempo para 
definir as suas estratégias 
e o seu alinhamento com o 
core business.

(*) - É gerente de 
marketing da Apdata.

Paulo Oliveira (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: JORGE DE JESUS PESTANA MACEDO JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (11/11/1971), estado civil divorcia-
do, profissão assistente financeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Jorge de Jesus Pestana Macedo e de Rita de Cassia Pestana Macedo. A 
pretendente: ROSANA NARDARI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Belenzinho - SP, no dia (21/09/1973), estado civil solteira, profissão técnica de seguros, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Antonio Barchesqui Nardari 
e de Maria Aparecida Montouro Nardari. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/05/1972), estado civil solteiro, profissão coordenador 
de RH, residente e domiciliado neste Subdistrito São Paulo - SP, filho de José Livino 
dos Santos e de Dagmar Alves dos Santos. A pretendente: IVONETE FERREIRA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Santo André - SP, no dia (10/10/1973), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Eusebio dos Santos e de Judite Ferreira dos Santos.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (26/03/1993), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de logística, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Odair dos Santos Nascimento e de Adriana Ferreira de Carvalho. A pretendente: CARO-
LINE VALOTTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia (23/02/2000), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Siqueira da Silva e de Rosana Valotta.

O pretendente: VINICIUS DE OLIVEIRA MENDES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/11/1997), estado civil solteiro, profissão 
motorista de aplicativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Kelly Cristina de Oliveira Mendes. A pretendente: NICOLLY CORINA DE MATOS 
CAMPOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(10/06/1997), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Batista Campos e de Andrea 
de Matos Sousa.

O pretendente: LUIZ CARLOS BENITES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/04/1981), estado civil solteiro, profissão ajudante 
de serviços gerais, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Luiz Carlos Benites e de Maria Célia Benites. A pretendente: JOSAINE DA SILVA MELO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/08/1981), 
estado civil divorciada, profissão agente de organização escolar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roseli da Silva Melo.

O pretendente: DÊNIS NERY DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (17/08/1985), estado civil divorciado, profissão 
garçom, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Doralice Nery dos 
Santos. A pretendente: VANESSA DOS SANTOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/07/1981), estado civil solteira, profis-
são do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luiz 
Vieira Ramos e de Maria Raimunda dos Santos Ramos. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: BONAVENTURE OSONDU EYA, de nacionalidade nigeriana, nascido 
na Nigéria, no dia (22/01/1990), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jonathan Chukwuemeka 
Eya e de Augustina Obiageli Eya. A pretendente: ALICE DUARTE FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(07/01/1999), estado civil solteira, profissão dona de casa, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de William Francisco Ferreira e de Zoraide 
Cristina Duarte.

O pretendente: MATEUS DOS SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia (12/11/2000), estado civil solteiro, profissão bacharel em 
direito, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edicley Vianna 
Moreira e de Ana Maria Couto dos Santos Moreira. A pretendente: LUANA SOARES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Capela do Socorro 
- SP, no dia (24/04/2003), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Genaro Rodrigues dos Santos Filho e de Maria 
Vanusa Soares dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (03/01/1997), estado civil solteiro, 
profissão assistente controle de voo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Andre Luis Costa Fernandes e de Viviane Cristina de Oliveira. A pre-
tendente: ALINE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (18/10/1988), estado civil solteira, profissão enfermeira obstétrica, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Salvador Miranda Neto 
e de Rosemira dos Reis.

O pretendente: BRUNO LEONARDO MAXIMINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (04/05/1981), estado civil divorciado, profissão aju-
dante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Humberto 
Corrêa Pereira e de Benedita Maria Maximino Pereira. A pretendente: CAUANA SOUZA 
DIAS, de nacionalidade brasileira, nascida em Ipiaú - BA, no dia (13/11/1995), estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ana Cleide Souza Dias.

O pretendente: VICTOR YARED STAMPACCHIO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (01/03/1988), estado civil 
solteiro, profissão publicitário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Pau-
lo - SP, filho de Léo Stampacchio e de Carla Yared. A pretendente: LARISSA DE 
OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (29/06/1990), estado civil divorciada, profissão enfermeira obstetra, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel da Silva Santos e 
de Ester de Oliveira Santos.

O pretendente: IZUCHUKWU BENNET JOSEPH, de nacionalidade nigeriana, nascido 
na Nigéria, no dia (27/05/1977), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ike Joseph e de Ike Florence. 
A pretendente: GILVANA FREITAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Luzilândia - PI, no dia (06/12/1980), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Estevam dos Santos e de 
Maria das Dores da Silva Freitas.

O pretendente: RAFAEL DE JESUS HUNE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/12/1996), estado civil solteiro, profissão carregador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Evaldo Hune 
e de Renata Angelina de Jesus. A pretendente: LAYSLA VITÓRIA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/02/2004), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Aline Fabiola dos Santos.

O pretendente: VICENTE MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Cachoeirinha - PE (Registrado no Distrito de Cabanas), no dia (03/07/1940), estado civil 
solteiro, profissão agricultor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Manoel da Silva e de Maria Antonia. A pretendente: ARLINDA CELESTINA DA 
CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, nascida em Ibirajuba - PE (Registrada no 
Distrito de Cabanas), no dia (15/12/1943), estado civil solteira, profissão do lar, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Epifanio Cipriano da Silva e de 
Celestina Maria da Conceição.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGO SANTANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (11/04/1997), estado civil 
solteiro, profissão eletricitário, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, 
filho de Anderson Mendes de Oliveira e de Cristiane Pires de Santana. A pretendente: 
STEFANY PRADO MODESTO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila 
Matilde - SP, no dia (25/07/1999), estado civil solteira, profissão psicóloga, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Otavio Sergio Modesto e de Simone 
Inacio Prado Modesto. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: GUSTAVO ALVES BANDEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/05/1999), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Gilmar Machado Bandeira e de Gildete Alves da Silva Bandeira. A pretendente: 
SABRINA MARCELINO BRAZ, de nacionalidade brasileira, nascida em Osasco - 
SP, no dia (11/11/1994), estado civil divorciada, profissão pedagoga, residente e 
domiciliada em Francisco Morato - SP, filha de Paulo Roberto Braz e de Silvia Regina 
Marcelino. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: LUCAS EMANUEL CARDOZO DE MELO, de nacionalidade brasilei-
ra, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/07/2001), estado civil solteiro, 
profissão militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Irisberguis Barbosa de Melo e de Angela Maria de Santana Cardozo. A pretendente: 
ALEXIA SOARES AQUINO, de nacionalidade brasileira, nascida em Montes Cla-
ros - MG (Registrada em Japonvar - MG), no dia (08/09/2001), estado civil solteira, 
profissão estagiária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Edson Gonçalves Aquino e de Andreza Soares de Lima Aquino. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde a pretendente é re-
sidente e domiciliada.

O pretendente: JULIO CESAR DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/09/2003), estado civil solteiro, profissão aten-
dente, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jairo Alves e 
de Vasti Maria da Silva. A pretendente: PÂMALA SOUZA DOMINGOS, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Vitória de Santo Antão - PE (Registrada em Glória do Goitá - PE), 
no dia (15/10/2003), estado civil solteira, profissão cuidadora de criança, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo Mendes Domingos e de 
Luciaria Souza Ciriaco.
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