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Muitos apostam no preço 
como principal determinan-
te, outros justificam que a 
qualidade é primordial. Há 
os que preferem comprar 
de marcas grandes e os que 
adoram as novidades que 
despontam no mercado, mas 
uma coisa é certa: o feedback 
negativo pode abalar qual-
quer veredito. 

Entender o que move a 
decisão de compra pode 
parecer muito abrangente, 
principalmente pela ótica 
empresarial, que busca 
investir em profissionais, 
campanhas e conhecimentos 
visando aumentar o enga-
jamento e a fidelização do 
público. Mais do que uma 
opinião positiva, a marca 
deve ser capaz de criar vín-
culos e laços afetivos com 
seus clientes, conquistando 
sua admiração, desejo e 
respeito.

Com o objetivo de criar 
ações e estratégias mais as-
sertivas para o público-alvo 
de uma marca, o Neuro-
marketing é um campo de 
estudo que une a Neurociên-
cia ao marketing e que busca 
compreender e estudar as 
razões que influenciam o 
comportamento de compra 
dos consumidores. 

“Com ele, é possível en-
tender o que leva o consu-
midor a adquirir um produto 
ou optar por determinado 
serviço, ajudando a marca 
a encontrar as melhores 
formas de se comunicar com 
o seu público, ganhando sua 
confiança e apreço”, explica 

As técnicas visam agregar valor aos produtos, serviços e 
empresas, sobretudo na relação entre o cliente e a marca.
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A importância do Neuromarketing 
na experiência do consumidor
Qual é o fator decisivo que leva um consumidor a adquirir determinado produto ou serviço?

experiências qualificativas 
para o consumidor. “Quando 
entendemos o inconsciente 
por trás da compra e o que 
move a decisão final do con-
sumidor, é possível detectar 
e satisfazer as necessidades 
de ambas as partes, tanto 
da marca como do cliente”, 
discorre a CEO da Lille. 

Segundo ela, a estratégia 
pode ser colocada em prá-
tica no desenvolvimento 
de produtos, embalagens, 
rótulos, propagandas de 
cunho emocional e, até mes-
mo, na experiência em lojas 
físicas. “Ao entrar em um es-
tabelecimento, estimular os 
sentidos como tato, olfato, 
paladar e audição também 
são mecanismos que podem 
cativar e diferenciar uma 
experiência”, complemen-
ta. É importante enfatizar 
que o Neuromarketing não 
é em uma ciência exata, 
onde qualquer produto ou 
serviço é empurrado para 
o público por meio dessas 
estratégias. 

“Existe uma diferença 
entre persuasão e manipu-
lação. Por isso, é importante 
esclarecer que as técnicas 
que são capazes de conec-
tar a marca ao inconsciente 
de um possível comprador 
não são suficientes e nem 
recomendadas para serem 
aplicadas visando que o 
mesmo compre um produ-
to ruim, acreditando que 
ele seja de boa qualidade”, 
finaliza. - Fonte e outras 
informações: (www.lilleco-
municacao.com.br).

Tatiana Garcia, especialista 
em Neurociências aplica-
das ao marketing e CEO da 
Lille Comunicação, agência 
especializada em marketing 
inclusivo. 

Visando entender a deci-
são de compra através do 
subconsciente do consumi-
dor, essa ciência tem como 
base o processamento das 
informações dadas pelo 
cérebro por meio do impac-
to emocional gerado pela 
apresentação de produtos, 
campanhas e ações, visando 
produzir estratégias mais 
direcionadas e personaliza-
das. O objetivo do estudo é 
detectar e satisfazer as ne-
cessidades de todas as partes 
envolvidas, tanto a marca 
como o público. As técnicas 
são utilizadas para facilitar a 
utilização de estratégias que 
visam agregar valor aos pro-
dutos, serviços e empresas, 
sobretudo na relação entre 
o cliente e a marca. 

As principais ferramentas 
de aplicação do Neuro-
marketing envolvem gati-
lhos mentais de mensagens 
persuasivas, storytelling na 
criação de conteúdo, utiliza-
ção da psicologia das cores 
para embalagens e anúncios, 
dentre outros atributos.  
“Além dessas qualidades, 
o processo não demanda 
grandes investimentos e 
pode ser aplicado, na prática, 
de várias formas, como, por 
exemplo, uma publicação no 
Instagram, onde o design e o 
texto são pensados estrate-
gicamente para estimular o 
cérebro a captar a mensagem 
de forma positiva e atrativa”, 
revela. 

As ferramentas utilizadas 
no Neuromarketing con-
tribuem para a criação de 
campanhas mais assertivas 
para o público-alvo de deter-
minada marca, melhorando 
o direcionamento da men-
sagem e proporcionando 

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

IGOR MARCELINO GARCIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/301.FLS.252-ITAQUERA/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(14/06/1996), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 29, CEP 08290-440, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Batista Garcia e de Doralice 
Aparecida Marcelino Garcia. DANIELA FERREIRA BATISTA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/326.FLS.239-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito (25/11/1998), 
residente e domiciliada Rua Toreiros, 186, CEP 08270-130, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Davi Ferreira Batista e de Vera Lucia Ferreira dos Santos 
Batista.

LUCAS SOARES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de projetos, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/199.FLS.218-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e oito (30/07/1998), resi-
dente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1072, apto 43-B, CEP 08255-
210, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson 
Lima Cavalcante e de Siméia Soares da Silva Cavalcante. MYLLENA MATOS PEREI-
RA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/317.FLS.
074-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (27/07/1998), residente e domiciliada Rua Oliveira Brandão, 67, CEP 
08253-350, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Pereira Neto e de Eloá Clares de Matos das Flores.

RAFAEL VINÍCIUS SOUZA BASTOS, estado civil solteiro, profissão administrador de 
linha de produção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/372.FLS.253-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de abril de dois mil (08/04/2000), residente e domiciliado Rua Dou-
tor José Nigro, 21, casa 03, CEP 08210-710, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Carlos Eduardo Alves Bastos e de Fernanda de Souza Santana. GRACIELLI 
NICÁCIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão agente de atendimento, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/379.FLS.274 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de agosto de dois mil (02/08/2000), residente e domiciliada Rua Doutor José Nigro, 21, 
casa 03, CEP 08210-710, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano 
Silva Filho e de Cristiane Nicacio da Silva.

ERICK FERNANDO PIFANELI BATISTA, estado civil solteiro, profissão profissional de 
marketing, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.256-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e nove (10/06/1999), re-
sidente e domiciliado Rua Patrícia Galvão, 159, CEP: 08420320, Jardim Helena, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Fernando Batista e de Debora Cristine Pimentel Pifane-
li. RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão bibliotecária, nascida 
no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.276-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e oito (04/11/1998), 
residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 227, CEP: 08215460, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adelcino de Oliveira Filho e de Isabel Cristina Pereira da Silva de 
Oliveira.

TIAGO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão almoxarife, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e oi-
tenta e dois (17/04/1982), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 211, casa 03, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Ferreira da Silva. ADRIELE MARIA ALVES 
DEMÉSIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Princesa Isa-
bel, Estado da Paraíba (CN:LV-A 03,FLS.149-SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB), Princesa 
Isabel, PB no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e nove (28/07/1989), 
residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 211, casa 03, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ednalvo Alves de Moura e de Maria Sônia Demésio Alves.

CRISTIANO ALVES DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/059.FLS.056-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (18/12/1981), residente e do-
miciliado Rua Damásio Pinto, 1484, casa 02, CEP: 08246063, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vandeci Alves de Farias. CAMILA COUTO 
FERNANDES, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/162.FLS.052-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e noventa e sete (12/05/1997), residente e domiciliada Rua 
Damásio Pinto, 1484, casa 02, CEP: 08246063, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cesar Brito Fernandes e de Roberta Gomes Couto.

RONALDO LUIZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão operador de telemarke-
ting, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/659.FLS.269 1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa 
e seis (30/06/1996), residente e domiciliado Rua Inauini, 405, casa 01, CEP 08246-
055, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Barbosa 
Rodrigues e de Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues. GIULIA BARBOSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/241.
FLS.152V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecen-
tos e noventa e quatro (26/05/1994), residente e domiciliada Rua Inauini, 405, casa 01, 
CEP 08246-055, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Barbosa da Silva.

GENARIO COELHO PIRES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Jequié, Estado da Bahia (CN:LV-A-040,FLS.194-DISTRITO DE BOAÇU-ACERVO 
ANEXADO AO 1º OFÍCIO DE JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia sete de abril de mil 
novecentos e setenta e dois (07/04/1972), residente e domiciliado Rua Piava, 28, 
casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domicio Alexan-
drino Pires e de Maria Damiana Coelho Pires. JOSELITA LAURINDA DE JESUS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Piripá, Estado da Bahia (CN:LV-A
-022,FLS.072-CORDEIROS/BA, Piripá, BA no dia nove de julho de mil novecentos 
e setenta e três (09/07/1973), residente e domiciliada Rua Piava, 28, casa 01, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vivaldo de Sousa e de Lau-
rinda Maria de Jesus.

CLAUDEMILSON ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pe-
dreiro, nascido em Ilhéus, Estado da Bahia, Ilhéus, BA no dia nove de junho de 
mil novecentos e setenta e quatro (09/06/1974), residente e domiciliado Rua 
Doutor Mário Moura, 157, casa 01, CEP: 08240480, Vila Progresso, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jaime Alves dos Santos e de Maria José de Je-
sus. ELIDEILDES TAVARES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
estudante, nascida em Camacan, Estado da Bahia, Camacan, BA no dia oito de 
agosto de mil novecentos e noventa e seis (08/08/1996), residente e domiciliada 
Rua Doutor Mário Moura, 157, casa 01, CEP: 08240480, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidivaldo Batista dos Santos e de Elidélia Tava-
res de Oliveira.

FELIPE ROGENSKI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/487.FLS.202 SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (22/02/1993), residente e domiciliado Rua Ferrabosco, 16, CEP 04851-350, 
Jardim Sipramar, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jose Joel da Silva e de Ana 
Lucia Rogenski de Araujo Silva. AGHATA CHRISTIAN SANT'ANNA DUARTE, es-
tado civil solteira, profissão advogada, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital 
(CN:LV.A/102.FLS.213V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa (28/01/1990), residente e domiciliada Rua Ana Mar-
ques, 100, CEP 08220-650, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Carlos Duarte e de Vera Lucia Sant'Anna Duarte.

EDER FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/135.FLS.264-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e dois (02/03/1982), 
residente e domiciliado Rua Goiatá, 245, CEP 08246-070, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eunicio Ferreira Lima e de Maria José Lima. 
AUREA BERTRILE NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Fer-
raz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/040.FLS.169 ITAQUERA/SP), Ferraz de 
Vasconcelos, SP no dia treze de julho de mil novecentos e setenta e nove (13/07/1979), 
residente e domiciliada Rua Goiatá, 245, CEP 08246-070, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo do Carmo Nogueira e de Aurea de Araujo 
Nogueira.

CLÁUDIO JUNIOR DE LIMA, estado civil solteiro, profissão encanador, nascido em 
Vera Cruz, neste Estado (CN:LV.A/005.FLS.235-VERA CRUZ/SP), Vera Cruz, SP 
no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e um (25/06/1981), resi-
dente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 189, apartamento 41-B, CEP: 08253270, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Claudio de Lima e de Rosilda Ricardo Lima. THAIS DE JESUS SANTANA, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/026.FLS.107-2º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e noventa (23/10/1990), residente e domiciliada Rua 
Marcos Liberi, 189, apartamento 41-B, CEP: 08253270, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zelito Santana e de Anaildes de 
Jesus Santos.

DAVID BARBOSA APARECIDO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/139.FLS.076-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e sessenta e nove (23/06/1969), 
residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 218, casa 04, CEP: 08270330, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido e de Be-
nedita Barbosa Aparecido. ELAINE APARECIDA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Santa Cruz das Palmeiras, neste Estado (CN:LV.A/065.
FLS.048 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP), Santa Cruz das Palmeiras, SP no 
dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (08/12/1983), residente e 
domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 218, casa 04, CEP: 08270330, Jardim Ma-
rabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clodomiro de Souza e de Maria Borges 
de Lima Souza.

LUCAS VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, 
nascido em Macaparana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/045.FLS.082-MACA-
PARANA/PE), Macaparana, PE no dia oito de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (08/09/1984), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, 
bloco 04, apartamento 32, CEP: 08210791, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Rosendo da Silva Filho e de Maria Auxiliadora Vieira da Silva. JANAINA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/104.FLS.297-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de maio de mil novecentos e oitenta e oito (21/05/1988), residente e domiciliada 
Rua Verbos do Amor, 18, CEP: 08257170, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Do Carmo de Oliveira e de Marina 
Araujo de Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: CLÓVIS AUGUSTO SOUZA SILVA, profissão: cientista de dados, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Antônio João - MS, data-nascimento: 22/11/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião Leite da Silva e 
de Ernestina Souza. A pretendente: TAMIRIS AKEMI NAGANO OLIVEIRA, profis-
são: analista, estado civil: solteira, naturalidade: Cidade de Hamamatsu, Província de 
Shizuoka, Japão, data-nascimento: 06/08/1993, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Roberto da Costa Oliveira e de Tuyako Nagano Oliveira. R$ 15,99

O convivente: ADÃO NELITO SILVA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Ponte Nova - MG, data-nascimento: 03/07/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião Silva e de Terezinha Sebastiana Adelaide 
Silva. A convivente: GRACIANE CANDIDA DOS ANJOS SANTOS, profissão: gestora 
financeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Geovane dos San-
tos e de Maria Nilde Candida dos Santos. R$ 15,99
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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: DANIEL MATRONE CASSIDORI, de nacionalidade brasileira, profissão 
corretor de imóveis, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/03/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliseu Cassidori Junior 
e de Elizabete Matrone Cassidori. A pretendente: THAIS CARDEIRA BATISTA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (28/12/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Márcio Batista da Silva e de Helena Henriques Cardeira Batista.

O pretendente: LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão designer gráfico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(16/01/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Trajano 
Brito de Oliveira Junior e de Luciana Odizio Ribeiro de Oliveira. A pretendente: WENDY 
SANTOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão designer gráfica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/09/2000), residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Marcio Antonio de Lima e de Enia Juliana dos Santos 
Ferreira. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° do Artigo 67, da Lei 6015/77, pelo 
Artigo 20, Item III, alínea ''b'' da Lei 14.382/22, deixo de encaminhar Edital de Proclamas 
para afixação e publicidade ao Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: GABRIEL DE MOURA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de projetos, estado civil solteiro, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 
(20/12/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gelson 
Tadeu Moreira e de Ana Lúcia de Moura Moreira. A pretendente: ÉRICA TERUEL GIME-
NES, de nacionalidade brasileira, profissão recrutadora TI, estado civil solteira, nascida 
em Santo André - SP, no dia (04/04/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcos Antonio Gimenes e de Sandra Fernandes Teruel Gimenes.

O pretendente: WALDIR PEREZ JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão comer-
ciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/05/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir Perez e de Marlene Collado 
Perez, A pretendente: EDIJAINE RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão contadora, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (14/04/1975), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Benedito Alves da Silva 
e de Olivia Rodrigues da Silva.
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: ALEXANDRE BAGAROLLO VARGA, de nacionalidade brasileira, publici-
tário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Abelardo Varga e de Esmeralda Bagarollo Varga. A pretendente: 
AMANDA LOBARTO GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, divorciada, 
nascida em Santo André, SP, no dia (11/10/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Gimenez Filho e de Maria Cecilia Lobarto Gimenez.

O pretendente: CARLOS LIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (15/11/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Alves de Oliveira e de Josefa de Lira de 
Oliveira. A pretendente: CARLA DA COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, auditora 
contábil, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Pedro dos Santos e de Claudineia da Costa Barbosa.

A pretendente: DENILZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, autô-
noma, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1981), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gilberto Dias de Oliveira e de Assidalia Teixeira de Oliveira. A 
pretendente: KELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jose Luiz de Almeida e de Jucilene Nascimento de Oliveira.

O pretendente: FELIPE PORGE XAVIER, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido em João Pessoa, PB, no dia (15/10/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Romildo Barroso Xavier e de Alzenir Porge Xavier. A pretendente: STEPHANY 
MACKYNE DA SILVA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida 
em João Pessoa, PB, no dia (17/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Fabio Maciel Vieira e de Iza Mônica da Silva Vieira.

O pretendente: GABRIEL ELIAS MARIANO SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente 
de TI, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Mauro Elias Silva e de Carmem Ligia Mariano Silva. A pretendente: 
CRISTINA BORCHARDT, de nacionalidade brasileira, despachante, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/12/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Charles Borchardt e de Maria Cristina Teixeira de Carvalho Borchardt.

O pretendente: JOÃO DAVID FREITAS FRARE, de nacionalidade brasileira, músico, 
solteiro, nascido em Curitiba, PR, no dia (14/03/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Carlos Frare e de Margarida Eunice Freitas Frare. A pretenden-
te: ROBERTA SARETTA, de nacionalidade brasileira, médica, divorciada, nascida em 
Americana, SP, no dia (05/11/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Flavio Saretta e de Dinazara Cardozo de Almeida Saretta.

O pretendente: JOSE LUIS CAMINO CAÑADAS, de nacionalidade espanhola, motorista, 
divorciado, nascido em Madri, Espanha, no dia (06/02/1973), residente e domiciliado 
em Madri, Espanha, filho de Pedro Camino Camino e de Victorina Cañadas Alfaro. A 
pretendente: FABIANA APOLONIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em Recife, PE, no dia (01/05/1981), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Roberto Gomes de Souza e de Josefa Apolonia dos Santos de Souza.

O pretendente: JULIO LUIZ PIACENTINI BARBARO, de nacionalidade brasileira, piloto 
de avião, solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia (02/06/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aureo Castelioni Barbaro e de Suzette Ana Piacentini Barbaro. 
O pretendente: RAMON NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, farmacêutico, 
solteiro, nascido em Teresina, PI, no dia (04/09/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Cosmo Araújo da Silva e de Eusimar Nunes de Sousa.

O pretendente: MARCUS VINICIUS MICHELETO DE MESQUITA, de nacionalidade bra-
sileira, publicitário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1985), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Frederico de Mesquita e de Zeni Micheleto de 
Mesquita. A pretendente: BRUNA YURI TANABE, de nacionalidade brasileira, publicitá-
ria, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Rubens Sinsei Tanabe e de Simone Aparecida Amaral Tanabe.

O pretendente: RODRIGO CARVALHO SANTINO, de nacionalidade brasileira, policial 
militar, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Santino Junior e de Tereza Carvalho Novaes. A pretendente: 
GIOVANNA PISANO, de nacionalidade brasileira, analista de controladoria, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1986), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Angelo Pisano e de Maria de Lourdes Pisano.

O pretendente: VICTOR DE ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Joaz Bezerra dos Santos e de Eliete de Almeida Santos. A pretendente: 
CAMILA SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, vendedora, divorciada, nascida 
em Camaçari, BA, no dia (29/08/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Carlos Roberto Nery Santos Souza e de Alba Meire Santos Souza.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial
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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:

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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