
www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial 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 afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Muito se fala de 

transformação digital 

em todo o mundo, 

mas ainda há dúvidas 

relacionadas aos 

seus efeitos práticos 

e aplicabilidade no 

mercado em geral

No mundo de lojas vir-
tuais não é diferente. 
A principal questão 

existente é: como realizar a 
transformação digital em um 
produto que já é “digital”?

Daqui em diante, na sua 
leitura, tenha em mente que 
a transformação digital é 
estratégica e deveria estar 
presente em todos os planos 
estratégicos das empresas. 
Seus conceitos e aplicabili-
dades são tão importantes 
quanto saber onde fará os 
investimentos, por exemplo.

Voltando à nossa questão-
chave, essa resposta é o mo-
tivo para iniciar a transforma-
ção digital em e-commerces 
de qualquer segmento, pois o 
prisma de ser virtual, vender 
pela internet, operacionalizar 
um negócio via web ou até 
mesmo mobile não é ser digi-
tal, pois para ser, precisa ser 
ágil, ser inovador, atender bem 
seu cliente, elevar seus indi-
cadores, otimizar processos 
internos, consequentemente, 
se destacando frente aos seus 
concorrentes. Para atingir es-
sas características positivas, 
vejo a transformação digital 
sendo composta por três 
pilares de evolução: cultural, 
processual e tecnológica.

A evolução cultural é o mais 
difícil e o principal dos pilares. 
Nessa tratativa, os impactados 
são os colaboradores, funcio-
nários e até prestadores servi-
ços. Ou seja, lida basicamente 
com pessoas que são a base de 
qualquer organização. Aqui, 
você repensará a cultura da 
sua organização com o objeti-
vo de melhorar o trabalho das 
pessoas para que refl ita em seu 
resultado corporativo. A frase 
que norteará suas ações neste 
pilar é: “pessoas empoderadas 
e felizes geram resultado”.

As pessoas precisam estar 
engajadas para a melhoria e 
transformação na empresa 
na qual trabalham, pois elas 
serão diretamente impactadas 
pela transformação. Aliás, 
quem faz a transformação são 
elas. A evolução processual 
é o pilar base que sustenta 
os outros dois pilares. É por 

ela que o gestor engaja seu 
time (cultural) e seu produto 
(tecnológico) a evoluir con-
tinuamente. Processos não 
signifi cam burocracia. 

Processos bem elaborados e 
adequados à sua empresa e ne-
gócio são fundamentais para 
a transformação digital. Neste 
pilar de evolução encaixo os 
métodos ágeis difundidos no 
mercado e escalados em todas 
as áreas da empresa. A frase 
que norteará suas ações neste 
pilar é: “o mínimo de processos 
necessários para que as pes-
soas façam o melhor trabalho 
possível a fi m de atingir os 
objetivos”.

A evolução tecnológica para 
um e-commerce é o pilar de 
saída (resultado) dos outros 
dois pilares. Compreender 
e aplicar a melhor solução 
tecnológica signifi ca vender 
mais. Relembrando: não es-
tou tratando a respeito de 
plataforma do e-commerce, 
ou sobre a linguagem de pro-
gramação. Estamos tratando 
de estratégia. A tecnologia lhe 
trará inovação. Puxará a sua 
empresa para se diferenciar 
em um mercado tão competi-
tivo quando o de lojas on-line. 
A frase que norteará suas 
ações neste pilar é: “evoluir 
em tecnologia é sobreviver, 
devo testar tendências”.

Toda a aplicabilidade para os 
pilares descritos acima deve 
ser refl etida em seu produto. 
Pense sempre em seu pro-
duto e não em seus projetos, 
pois a evolução do produto é 
contínua. Isso altera signifi -
cativamente o modelo de sua 
organização e como todos 
executarão suas tarefas. Isso 
fará com que o engajamento 
das pessoas cresça. 

Enfi m, terá como resultado 
uma melhoria contínua em sua 
efi ciência e efi cácia.

Atingir a transformação di-
gital não é fácil. Emprega-se 
muito trabalho, atinge todas 
as áreas da organização, mas 
é um caminho necessário e 
sem volta. Coloque a transfor-
mação digital em seus valores 
corporativos, ou trabalhe para 
isso. Tenha ao seu lado pesso-
as que são aderentes a estes 
valores e conceitos e inicie já 
a sua transformação digital.

 
(*) - Especialista em Sistemas de 

Informação pela UMC, tem MBA pela 
FGV-SP e é Gerente de Negócios 

da OPAH IT Consulting, consultoria 
de TI especializada em inovação 
e desenvolvimento de soluções 

customizadas.

O que é a transformação 
digital e como iniciar

em minha loja on-line?
Carlos Eduardo Silva Tabosa (*)

São Paulo, sexta-feira, 08 de junho de 2018
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VINÍCIUS SADDI DE SOUZA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 03/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Sergio Abrão de Souza e de Maria Christina Saddi de Souza. A pretendente: 
CAMILA FERNANDES PRATES, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia 27/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Prates e de Elisabete dos Santos Fernandes.

O pretendente: MARCOS LEVY RUFFALO, divorciado, profi ssão instrutor de 
mergulho, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Ruff alo e de Lia Myrian Levy Ruff alo. A 
pretendente: MÔNICA OLIVEIRA MONTILHA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em 
Osasco - SP, no dia 27/05/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Pedro Montilha e de Elza Oliveira Montilha.

O pretendente: AMADEUS VALDRIGUE, solteiro, profi ssão ministro religioso, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 06/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Norberto Valdrigue e de Maria Regina Campos Meres Valdrigue. A pretendente: 
LESLIE MIYOSHI KAWAI SHINOZUKA, solteira, profi ssão professora, nascida em Mogi das 
Cruzes - SP, no dia 11/11/1993, residente e domiciliada na Chácara Inglesa, São Paulo - SP, 
fi lha de Kiyoshi Kawai Shinozuka e de Helena Akemi Hayashi Kawai Shinozuka. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: IVO TADACHI KANAJI, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1983, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Jorge Kanaji e de Ruth Yurico Koga Kanaji. A pretendente: MARINA 
LEWINSKI, solteira, profi ssão adxministradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Enio 
Lewinski e de Debora Pinkuss Lewinski. Obs.: Tendo sido enviado cópia do Edital de 
Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RAPHAEL DE ALMEIDA FONSECA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Leite Fonseca e de Nardira de Almeida Fonseca. 
A pretendente: JULIANA VERSOLATO DOS SANTOS, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 08/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo dos Santos Junior e de Silvana Versolato dos Santos.

O pretendente: CAIO AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA, solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Augusto da Silva Rocha e de Dercia Maria Pereira Rocha. A 
pretendente: MARIA INEZ FARHAT ZANONI, solteira, profi ssão analista de RH, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 04/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Fernando Zanoni e de Maria Valéria Farhat Zanoni.

O pretendente: RODRIGO DE PAIVA PINHEIRO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Americana - SP, no dia 19/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Lucio Antonio de Campos Pinheiro e de Rosangela Peixoto de Paiva Pinheiro. 
A pretendente: ANA LUIZA AGOSTINETO TETZLAFF, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em Campinas - SP, no dia 20/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aroldo José Tetzlaff  e de Roberta Elena Agostineto Tetzlaff .

O pretendente: SÓCRATES DIMITRIOS PANTAZIS, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 26/07/1974, residente e domiciliado na Vila Mariana, São 
Paulo - SP, fi lho de Dimitri Pantazis e de Terezinha Ligia Pantazis. A pretendente: YUNNA 
ZOÉGA E SOUZA, solteira, profi ssão consultora de RH, nascida em Pirassununga - SP, 
no dia 24/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Vianey de Queiroz e Souza e de Rosana Zoéga e Souza. Obs.: Tendo sido enviado cópia 
do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: EVANDRO PEREIRA DE LUCENA, solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em Guarabira, Município de Solânea - PB - SP, no dia 19/05/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista de Lucena e de 
Diovaní Pereira dos Santos. A pretendente: VANESSA PEREIRA RAMOS, solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Descalvado - SP, no dia 27/05/1999, residente e domiciliada na Capela 
do Socorro, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Mauricio Ramos e de Fabiana Cristina Pereira. 
Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: JULIO ALVARENGA MEIRELLES, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Tupã - SP, no dia 31/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Rogério Lemos Meirelles e de Adriane Alvarenga Meirelles. A pretendente: 
FERNANDA ESTEVES FAZZIO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 25/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Eduardo Carvalho Fazzio e de Silvia Matta Esteves Fazzio.

O pretendente: VITO SIMONE, nacionalidade italiana, divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido na Italia, no dia 04/01/1953, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Simone e de Teresa Merra. A pretendente: ANDREIA 
TIAGO DOS SANTOS, divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
12/02/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque 
Paulo dos Santos e de Vanda Maria Tiago dos Santos.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: JOSÉ LUIS DE CAMPOS ROQUE, estado civil solteiro, profi ssão vi-
gilante, nascido em Santa Maria - RS, no dia 14/04/1969, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Madruga Roque e de Geni de Campos Roque. 
A pretendente: GLEICE CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 12/04/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Paulo do Nascimento 
Ferreira e de Liliana D' Annibale.

O pretendente: LUCAS GOULART DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nno Rio de Janeiro - RJ (Registrada na 4ª Circinscrição - 4ª Zona da 
Freguesia do Engenho Velho - RJ), no dia 09/12/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Marques de Andrade e de Nivia Goulart de 
Andrade. A pretendente: DJANNY MENACHO GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Corumbá - MS, no dia 30/08/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Disner Gomes de Carvalho e ded Rosmery Menacho 
Roca de Carvalho.

O pretendente: ERIC GROSSI DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 19/03/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robinson Fermino de Santana e de Patricia Grossi 
de Santana. A pretendente: RAIANE DA SILVA ALCÂNTARA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Murici - AL, no dia 13/07/1993, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rubens de Alcântara e de Maria 
das Graças da Silva.

O pretendente: IVAN JÚNIOR SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Brotas de Macaúbas - BA, no dia 01/09/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Calisto da Silva e de Maria Milza Souza San-
tos. A pretendente: LETÍCIA ROSA SODRÉ, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Brotas de Macaúbas - BA, no dia 21/03/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademar Silva Sobré e de Marilene Oliveira Rosa Sodré.

O pretendente: MÁRIO AUGUSTO ALLEGRETTI SALVADORI, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São José do Rio Pardo - SP, no dia 10/12/1988, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Álvaro Salvadori e de Maria 
Cecília Allegretti Salvadori. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS GAL, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no 
dia 17/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Gal e de Leda Lucio dos Santos.

O pretendente: AMAURI PAULO FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 12/01/1960, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara Fonseca e de Maria 
Aparecida Fonseca. A pretendente: DINALVA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia 12/05/1958, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Dias da Silva e de 
Messia Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 17/11/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wania Judith de Oliveira. A preten-
dente: CAROLINA SOON KIM, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia 23/11/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Yong Jong Kim e de Yung Soon Lee Kim.

O pretendente: ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/01/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias de Moura e de Lavínia de Oliveira Moura. 
A pretendente: MARTA HORÁCIO MACEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 22/07/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Maceira e de Alice Horácio Maceira.

O pretendente: CLEITON DA SILVA FEREZIN, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 25/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Reginaldo Ferezin e de Silvana da Silva 
Ferezin. A pretendente: LUANA PERES SERAFIM, estado civil divorciada, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 27/05/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Serafi m e de Claudete 
Teixeira Correia Peres Serafi m.

O pretendente: WILSON ALBERTO CALIL, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 13/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Calil e de Rosangela Martins 
de Toledo. A pretendente: DAIANE DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de escola, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 27/11/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Querino da Silva e de Maria 
Arlete de Jesus Silva.

O pretendente: JOSÉ SANDRO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de corte, 
nascido em Garanhuns - PE (Registrado no RCPN de Jucati, Município de Jupi - PE), no 
dia 29/09/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Francisco da Silva e de Maria Irece da Silva. A pretendente: VIVIAN CALIL SILVESTRE, 
estado civil solteira, profi ssão atendente de padaria, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP, no dia 06/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Amauri Tadeu Silvestre e de Roseli Aparecida Calil Silvestre.

O pretendente: JARBAS ZAMBONI, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 16/09/1956, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Onivardo Zamboni e de Dirce Maria Zamboni. 
A pretendente: BERENICE DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/08/1961, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alexandre de Souza e de 
Maria Moreno de Souza.

O pretendente: MARCOS GERALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mú-
sico, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 22/06/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juliano Geraldo da Silva e de 
Enedina Garcia da Silva. A pretendente: DJANE DA SILVA AMARAL, estado civil solteira, 
profi ssão representante comercial, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP 
(registrada na Casa Verde), no dia 24/07/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Djalma do Amaral e de Maria Antonia da Silva Amaral.

O pretendente: LUIS OTAVIO DOS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/01/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan dos Santos Dias e de Sandra 
Rosa Homero dos Santos Dias. O pretendente: DYEGO LAVANDOWSKI PEREIRA, 
estado civil solteiro, profi ssão diretor de RH, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 25/02/1988, residente e domiciliado em Mairiporã - SP, fi lho de Marcos Antonio 
Mathias Pereira e de Queila Lavandowski Pereira. Obs.: Cópia do edital de proclamas 
para ser afi xado no cartório de residência do 2º pretendente.

O pretendente: RAPHAEL DIAS AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nas-
cido nesta Capital, Jardim América - SP, no dia 18/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio de Aguiar e de Patricia Dias. A pretendente: 
PÂMELA NEVES DE AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta 
Capital, Consolação - SP, no dia 05/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo de Aguiar e de Neusa Neves da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO BATISTA SERRA ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
galvanização, nascido em São Bento - MA (Regiastrado no 2º Ofício), no dia 02/04/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Honorato 
Araújo e de Joana Batista Serra Araújo. A pretendente: MARIA VERONICA GONÇALVES 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bento - MA (Registrada 
no 2º Ofício), no dia 02/09/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Abrão Silva e de Leonete de Jesus Gonçalves Silva.

O pretendente: ANSELMO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/05/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Nascimento e de Vaniria de Sousa Nascimento. 
A pretendente: MONALIZA BAETA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 09/03/1984, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Baeta e de Aparecida Sergia Baeta.

O pretendente: LEONARDO DA CUNHA INACIO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/07/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Inacio e de Carmen Lucia da Cunha. 
A pretendente: ERIKA MONIQUE SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista técnico administrativo junior, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
05/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson 
Silva de Oliveira e de Márcia Elaine da Silva Oliveira.

O pretendente: RODRIGO GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão taxista, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 07/12/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Gonzales de Souza e de Iva Gomes de 
Souza. A pretendente: KELLY CASTANGE RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
analista de negócios, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 21/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Souto Ribeiro 
e de Maria Luiza Castange Ribeiro.

O pretendente: EDER HENRIQUE RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 15/03/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Ribeiro e de Tania Regina 
Henrique Ribeiro. A pretendente: MARIA GLAUCIA PEREIRA FINELLI, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/09/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Finelli e de 
Julia Gomes Pereira.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2018

CORRIGIR VALOR DE PRÓ-LABORE
O sócio pode corrigir o valor seu pró-labore quando cessam as 
retiradas de lucro ou da mesma forma reduzir várias vezes ao ano 
quando retomam as retiradas, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A INFORMAR PARA O e-SOCIAL O PRESTA-
DOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, CONTRATADO E RECEBE ATRAVÉS 
DE RPA OU NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO?

Esclarecemos que as informações do autônomo só devem ser prestadas 
no evento S-1200 quando existir a prestação do serviço. O cadastro feito 
no evento S-2300, será uma opção de a empresa mantê-lo.

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Funcionário contrato por tempo determinado, 6 meses devido a 
demanda, esse contrato pode ser prorrogado por mais 06 meses, caso 
a empresa tem interesse em ficar com o funcionário, terá que demitir e 
admitir? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
Qual a situação que a empresa é obrigada a manter menor aprendiz no 
seu quadro de funcionários, quais as regras, em que situação s empresa 
é obrigada a manter deficiente no seu quadro, é por CNPJ? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAÇÃO DO SÁBADO DURANTE A SEMANA
Quando os funcionários compensam as horas na semana e o feriado cai no 
sábado, empresa deve pagar hora extra ou não trabalhar uma hora mais 
durante a semana? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIDO DE DEMISSÃO
No pedido de demissão por iniciativa do funcionário, podemos des-
contar o aviso prévio em quais hipóteses, o que se enquadraria como 
“motivo justo”, existe alguma jurisprudência. Caso tenha outro emprego 
poderíamos enquadrar como motivo justo? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

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: ALBERTO GARCIA DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/09/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Miguel da Rocha e de Maria 
do Carmo Garcia. A pretendente: ELAINE SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão assistente de  desenvolvimento infantil, nascida em 
Jequié - BA, no dia 07/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João 
Raimundo da Silva e de Maria Neuza de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO PEIXOTO PEREZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/05/1991, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Sandoval Perez e de Rosana Jacintha Peixoto 
Perez. A pretendente: RACHEL LERNER AMATO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/06/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reynaldo Vicente Amato e de Vivian Lerner Amato.

O pretendente: JOÃO MARCELO FERREIRA SALAFIA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Salafi a e de Maria Lucia Ferreira 
dos Santos Salafi a. A pretendente: ANDREIA MOURA SILVA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Mairiporã 
- SP, no dia 12/08/1986, residente e domiciliada em Mairiporã - SP, fi lha de Givanildo 
Moura dos Santos e de Amabile Maria Moura Silva Santos.

O pretendente: RICARDO GALVÃO SILVA SARMENTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 
05/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Miguel Sarmento de 
Vasconcelos e Castro e de Stela Maris Galvão Silva Sarmento. A pretendente: FABIANA 
SADEK DE OLYVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advo-
gada, nascida nesta Capital, Bela Bista - SP, no dia 21/06/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Olyveira e de Maria da Gloria 
Aina Sadek de Olyveira.

O pretendente: LEONARDO LAURICELLA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Oscar Lauricella e de Maria Eliane Faria Lauricella. A pretendente: 
MARIANA VILLIGER SILVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em São José do Campos - SP, no dia 04/09/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Drausio Tosi Silveira e de Eliane Marie Villiger Silveira.

O pretendente: THÁSSIO WHEIDDER DE SOUZA REIS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão redator, nascido em Brumado - BA, no dia 15/11/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Wôlner Barbosa Reis e de Lucimar de Souza Reis. A pretendente: 
CAROLINE ANDRADE MONTEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Salvador - BA, no dia 15/11/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel de Campos Monteiro e de Rosaria de Fátima dos Santos Andrade.

A pretendente: STELLA MOMMENSOHN TENNENBAUM, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/12/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Tennenbaum e de Verginia Maria Mommen-
sohn Tennenbaum. A pretendente: RITA SEPULVEDA DE FARIA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão designer, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 19/04/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Antonio Silvestre de Faria e de 
Myrian Sepulveda dos Santos.

O pretendente: KIM GABRIEL DE SOUZA SCHWENKOW, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor de software, nascido em Viena - Austria, 
no dia 19/06/1994, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dirk Thomaz 
Schwenkow e de Eliana Aparecida de Souza. A pretendente: DAIANE CAROLINE 
FRANCO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Pindamonhagaba - SP, no dia 30/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Luiz Franco e de Martinha Franco.

O pretendente: EDIVALDO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão eletricista, nascido em Santarém - PA, no dia 03/12/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Galdino da Silva e de Vanda Gomes da 
Silva. A pretendente: ÉRICA MAUÉS DE ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Manaus - AM, no 
dia 29/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Monteiro de 
Albuquerque e de Virginia Maués de Albuquerque.

O pretendente: RICARDO SANTOS DA LUZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão programador, nascido em Suzano - SP, no dia 18/01/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Pereira da Luz e de Eliana Ferreira Santos da Luz. A preten-
dente: LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Teresina - PI, no dia 03/07/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Pereira de Sousa e de Edneide Oliveira da Silva. E
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