
Já estamos no fi nal 

de 2017 e, para muita 

gente, parece que o ano 

começou ontem e não 

deu para fazer nada (ou 

quase nada) do que foi 

planejado

Mas será que o tempo é 
mesmo tão curto assim 
para vivermos sempre 

correndo e sequer sentirmos o 
ano passar? A resposta é não. O 
problema não é a quantidade de 
horas que temos, mas a maneira 
como usamos as nossas horas. 
Estamos trabalhando cada vez 
mais, vivemos cada vez mais 
estressados e não vemos re-
sultados compensadores. Tudo 
isso porque gerenciamos nosso 
tempo incorretamente. 

Em um ambiente desorga-
nizado e sem planejamento, 
as chances de você se irritar, 
fi car sem ânimo para os relacio-
namentos e – pior ainda – não 
cuidar da própria saúde são 
bem maiores. E é justamente 
daí que vem a impressão de 
que o tempo está correndo 
mais rápido. A pessoa que não 
organiza as tarefas acaba viran-
do escrava das circunstâncias, 
e todas as atividades se tornam 
urgências. Só o planejamento 
pode trazer uma rotina mais 
equilibrada. 

É muito comum pensarmos 
apenas nas atividades do dia, 
mas o ideal é planejar ao menos 
três dias para frente. Se con-
seguir organizar uma semana 
inteira, melhor ainda. É preciso 
avaliar a duração de cada ativi-
dade e deixar um tempo “livre” 

para eventuais urgências. Todas 
as tarefas devem ser anotadas, 
seja em uma agenda de papel, 
um aplicativo ou um software. 
Assim, fi ca mais fácil mensurar o 
volume de afazeres e os prazos. 

As atividades podem ser di-
vididas em urgentes (quando o 
prazo está curto ou já acabou); 
importantes (que trazem resul-
tado); e circunstanciais (que 
não agregam valor e te fazem 
perder tempo). É importante 
classificá-las e priorizar as 
urgentes, a fim de eliminá-
-las rapidamente. O passo 
seguinte é aumentar as tarefas 
importantes, que ajudam a 
reduzir as urgências e te man-
têm equilibrado. E, por último, 
você deve eliminar da rotina as 
circunstanciais, que roubam o 
seu tempo. 

Muitas vezes, lotamos nossa 
agenda com coisas que aceita-
mos fazer, quando, na verdade, 
precisávamos ou gostaríamos 
de dizer “não”. Isso acontece, 
frequentemente, porque temos 
receio de nos indispor com 
alguém. Ter coragem para mu-
dar esse comportamento é um 
passo importante rumo à gestão 
efi ciente do tempo. 

Mais um ano está começando 
e, para quem viveu até hoje 
correndo, eu garanto: apro-
veitar esse novo período para 
dar início a uma mudança de 
hábitos fará de seu tempo um 
grande aliado.
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administração de tempo e 

produtividade e CEO da Triad PS, 
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e consultoria na área de 
produtividade, colaboração e 

administração do tempo.

Como administrar melhor 
o seu tempo em 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:

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ADRIEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Luiz da Silva e de Celia Regina Rodrigues 
da Silva. A pretendente: MARIA EDUARDA PEREIRA SANT´ANA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Correa de Sant´Ana e de 
Suleide Pereira de Sant´Ana.

O pretendente: MURILO VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Erlando Pereira da Silva e de Marcileide da Silva. A 
pretendente: EVELIN BEATRIZ SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Isac Henrique de Souza e de Iara Santos de Souza.

O pretendente: LUCAS DE SOUSA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Brasilia, DF, no dia (02/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Hailton Teixeira Lopes e de Ilda de Sousa Lopes. A pretendente: TAMIRES 
SOUZA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão orientadora sócio educativo, nascida em 
Varzea Nova, BA, no dia (29/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Tito Ramos e de Maria Aparecida Firmino da Silva Souza Ramos.

O pretendente: IGOR FILIPE JACINTO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1996), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes de Carvalho Filho e de Claudia 
Jacinto. A pretendente: INGRID DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Luiz Pereira e de Ana Paula dos Santos.

O pretendente: ANTONIO ADEILTON DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Chorrochó, BA, no dia (06/05/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nascimento de Souza e de Martinha Andra-
de dos Santos Souza. A pretendente: FRANCISCA ADRIVANIA CARDOSO SAMPAIO, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Crateus, CE, no dia (09/04/1976), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cardoso de Oliveira 
e de Antonia Sampaio de Oliveira.

O pretendente: SERGIO MURILLO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão preparador de aditivos, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Ferreira dos Santos. A 
pretendente: RENATA DOS ANJOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rozenildo Bezerra da Silva e de Mariana Ferreira dos Anjos Silva.

O pretendente: SALVADOR CESAR CAMARGO, estado civil divorciado, profi ssão motoris-
ta, nascido em Osasco, SP, no dia (01/08/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hilario da Silva Camargo e de Nadyr Vianna Camargo. A pretendente: 
ELIZETE DE AMORIM RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1983), residente e domiciliada neste distritro, 
São Paulo, SP, fi lha de Dioclecio de Souza Rodrigues e de Josefa Moreira de Amorim.

O pretendente: GERALDO PEREIRA DE MELO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de seguros, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1987), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira de Melo e de Aparecida Silvana 
de Melo. A pretendente: JOYCE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitor dos Santos e de Mirian Lucia da Silva Santos.

O pretendente: GERMISON DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de manutenção, nascido em Itamaraju, BA, no dia (27/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Souza dos Santos e de Anaildes Fernandes 
Dias. A pretendente: EDUARDA DE JESUS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (28/10/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aedio Moreira e de Patricia Moreira de Jesus.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Mar de Espanha, MG, no dia (13/11/1934), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Maria Carolina de Oliveira. 
A pretendente: CELI RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, 
nascida em Recife, PE, no dia (21/11/1946), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Ribeiro da Silva e de Severina Rozena da Silva.

O pretendente: ODAIR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Efi gênia Conrado da Silva. A pretendente: DAYANE 
SIENÇA ELIAS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (07/01/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente 
Elias e de Lindalva Jovelina Siença Elias.

O pretendente: OSVALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Pereira da Silva e de Maria dos Prazeres Pereira. 
A pretendente: CELIA REGINA DA SILVA SANTOS, estado civil viúva, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1970), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Jose da Silva e de Maria Idalina de Jesus Silva.

O pretendente: ALEANDERSON GRANADO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
quimico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elisabete Granado. A pretendente: DENISE CAVALCANTE 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josuel de 
Souza e de Teresinha Cavalcante Pereira de Souza.

O pretendente: CARLOS DIAS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
jardinagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aureliano Dias dos Santos e de Dionisia Dias dos Santos. 
A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (12/10/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Deusdedite dos Santos e de Maria Geralda dos Santos.

O pretendente: MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Antonio de Almeida e de Aparecida de Fatima de Souza 
Almeida. A pretendente: MILENE DE AZEVEDO LOPES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Carneiro Lopes e de Maria Aparecida de Azevedo Lopes.

O pretendente: ITALO MARCOS DIVINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Aurelio Aureliano da Silva e de Francisca Irisma 
Divina. A pretendente: LUANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (04/11/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva e de Maria Madalena Ribeiro.

O pretendente: HUGO ARAUJO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão almoxarifado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pereira de Lima e de Leonice Pereira de Araujo Lima. A 
pretendente: THIANY LETICIA BARBOZA LUZ, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Pereira da Luz e de Sueli Barboza da Luz.

O pretendente: ROBERTO ALESSANDRO SILVA MACHADO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnou Nunes Machado e de Maria do Socorro Silva 
Machado. A pretendente: SUELY DE SOUZA SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/04/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose de Souza Santiago e de Maria Jose Alves de Carvalho.

O pretendente: MARCELO DIAS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joãozito da Cruz e de Terezinha Dias da Silva. A pretendente: 
TAMIRIS TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 11/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edevaldo 
Aparecido Teixeira e de Elaine Cristina Salvador Teixeira.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Gentio do Ouro, BA, no dia (10/01/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vivaldino Alves da Silva e de Almira Pereira da Silva. A pretendente: 
ANA CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Campo Grande, MS, no dia (26/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Edvilson Gonçalves de Oliveira e de Maria José Ferreira.

O pretendente: EDCARLOS ROCHA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Viana Lopes e de Alice Ribeiro Rocha. A pretendente: 
ARIADNE BARBOSA SELVAS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Meneses das Selvas e de Gracineia de Jesus Barbosa.

O pretendente: PAULO ROBERTO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Oliveira e de Ana Meira Ferraz Oliveira. A pretendente: 
ÂNGELA CRISTINA DE GODOI, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (20/07/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ari José Godoi e de Floripes Bispo da Silva.

O pretendente: PAULO CESAR PONTES, estado civil divorciado, profi ssão ourives, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro de Pontes e de Josefa Tertulina Pontes. A pretendente: 
CASSIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/05/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Rosa de Oliveira e de Claudete Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: VAGNE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Uauá, BA, no dia (17/06/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adonel Batista dos Santos e de Olga Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: JUCIARA CONCEIÇÃO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
domestica, nascida em Camaçari, BA, no dia (20/01/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Andrade de Jesus e de Valdelice Maria da Conceição.

O pretendente: MARCELO CARLOS DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/04/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Joaquim da Costa e de Almerinda 
dos Anjos da Costa. A pretendente: ANA CLAUDIA SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Coaraci, BA, no dia (30/03/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Evangelista Santos e de Maria Jose Santos.

O pretendente: AURELIO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (04/03/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelio Luiz do Nascimento e de Maria de Lima do 
Nascimento. A pretendente: APARECIDA MARIA FERREIRA DE SOUSA, estado civil 
viúva, profi ssão do lar, nascida em Barbosa, SP, no dia (15/08/1957), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira e de Nair Ezequiel Ferreira.

O pretendente: JOSÉ DA LUZ DE BRITO NETO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (13/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adail José dos Santos Braga e de Edinalva da Mata Brito 
Braga. A pretendente: MICHELI DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto de Souza Gomes e de Crispina de Matos da Silva.

O pretendente: MOISÉS ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (25/08/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Almeida de Souza e de Eunice Dantas de 
Souza. A pretendente: MARIA ALBETIZA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em Pedra Branca, CE, no dia (17/04/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves Pereira e de Auzeni Alves Pereira.

O pretendente: FABIO MOURA DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Firmino de Jesus e de Almerita Moura de 
Jesus. A pretendente: FABIANA PONÇO, estado civil divorciada, profi ssão telefonista, 
nascida em Suzano, SP, no dia (02/09/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sueli Ponço.

O pretendente: RAFAEL VARAGO DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão desen-
volvimento soft, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Theodoro de Aguiar e de Mágda Varago 
de Aguiar. A pretendente: AGATHA EBOLI BENAGLIA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Ribeiro Benaglia e de Barbara Eboli Benaglia.

O pretendente: MATEUS COUTO DE PAULO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joarês Cassiano de Paulo e de Eliane Couto de Paulo. 
A pretendente: NAYARA DE DEUS VILELA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (19/12/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerciel Vilela e de Simone Maria de Deus Vilela.

O pretendente: ROMÁRIO SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (23/11/1994), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulino Ferreira Gomes e de Claudia Silva 
Gomes. A pretendente: GABRIELA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gonçalves e de Luciane Silveira Ferraz Gonçalves.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jair Franco Dias e de Lurdes Mendes da Silva. A pretendente: 
AMANDA MAGGIE RIBEIRO DIAS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Suzano, SP, no dia (19/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Osmar Neres Dias e de Joseane Ribeiro.

O pretendente: ESTANIL JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Vicente, SP, no dia (29/10/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Estanil dos Santos e de Therezinha Palmeira 
dos Santos. O pretendente: FABIO TELES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Teles da Silva e de Maria de Jesus da Silva.

O pretendente: AGILDO DO NASCIMENTO PINHEIRO FRANÇA, estado civil solteiro, 
profi ssão fi scal de loja, nascido em Palmeirândia, MA, no dia (24/12/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Raimundo França e de Elisabeth 
de Jesus Pinheiro. A pretendente: SANDRA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1966), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Alves de Oliveira e de Maria 
Aparecida Alves de Oliveira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de segurança, nascido em Guanabara, RJ, no dia (20/05/1961), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Domingos dos Santos e de Maria 
do Carmo Corrêa dos Santos. A pretendente: MICHELE VIRGINIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, PE, no dia (26/09/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Lucineia Emidio da Silva.

O pretendente: MARCIO DE ASSIS BASTOS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em Guarujá, SP, no dia (22/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Barcelo Santos Bastos e de Luciana Fany 
Rodrigues de Assis. A pretendente: GABRIELA RODRIGUES SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Cubatão, SP, no dia (13/12/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues Santos e de 
Edneide Bispo dos Santos.

O pretendente: GEILTON DA CONCEIÇÃO MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em Paratinga, BA, no dia (09/10/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Gregório Mariano e de Marisia Francisca da 
Conceição. A pretendente: IRAILDE BARBOZA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1981), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Conceição dos Santos e de Maria 
Alice Barboza dos Santos.

O pretendente: WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/08/1991), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Cordeiro de 
Oliveira e de Marta Martins Batista. A pretendente: NAIARA MIGUEL SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnoldo de Souza Santos 
e de Alcione Miguel da Silva.

O pretendente: VINICIUS SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Darci Aparecido de Oliveira e de Izabel da Silva de Oliveira. A preten-
dente: MARIA THAMYRES BARBOZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alailton Ferreira Lima e de Luciana Barboza.

O pretendente: NILSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilson Gomes da Silva e de Edineide Francelino Alves. A pretendente: 
ÉRIKA DA SILVA NEGRÃO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (22/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdeir Aparecido Negrão e de Luzia Aparecida da Silva.

O pretendente: EVERTON DA SILVA JORGE, estado civil solteiro, profi ssão prensista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Pio Jorge e de Luciana Dias da Silva.A pretendente: 
DAMÁRIS FRAZÃO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (14/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Fabricio Martins e de Maria das Dores Frazão Bezerra.

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

Daniela Coelho (*)

Para ter sucesso na contra-
tação de um fornecedor ou 
até mesmo para manter em 

alta o clima de confi ança mútua 
na parceria comercial, listo cinco 
pontos de atenção necessários 
para ser usado pelas empresas, 
em especial pela área de supri-
mentos. Vamos às dicas:
 1) Tome as decisões de supri-

mentos sob a perspectiva 
de toda a empresa - Na 
década de 90, uma grande 
empresa automobilística 
perdeu cerca de US$ 1 bi-
lhão de um metal precioso 
que era usado como insu-
mo para a fabricação de 
catalizadores. A empresa 
se estocou para se prote-
ger da variação de preço 
do insumo. Entretanto, a 
equipe P&D desenvolveu 
uma forma de produção 
que reduzia a necessidade 
de uso do metal, fazendo 
com que grande parte do 
estoque acumulado não 
fosse mais necessário. A 
lição tirada deste exemplo 
é que contratos de forne-
cimento de longo prazo 
devem ser avaliados de 
forma ampla consideran-
do os diversos setores da 
empresa.

 2) Espere o mesmo nível de 
responsabilidade de seus 
fornecedores -

  Qualquer padrão de con-
duta que as empesas prati-
quem internamente, tam-
bém deve ser esperada na 
sua rede de fornecedores. 

A relação entre cliente e fornecedor 
na cadeia de suprimentos

Cada vez mais as empresas dependem dos elementos externos que compõem a cadeia de suprimentos
é mais fácil gerenciar um 
único parceiro. Mas esta 
escolha não ocorre sem 
risco. Rupturas na cadeia 
de suprimentos, sejam 
causadas por catástrofes 
ambientais, paralizações 
de profissionais, entre 
outros, podem gerar im-
pactos enormes. 

Assim, cabe às empresas 
refletirem como está o seu 
plano de continuidade: o que 
aconteceria se perdêssemos um 
fornecedor de insumo do qual 
dependemos: por quanto tempo 
continuaríamos operando? E se 
houver interrupções signifi cati-
vas nos transportes? Os nossos 
fornecedores possuem ações de 
contingência?

Vimos que as dicas acima nos 
mostram que cada vez mais as em-
presas dependem dos elementos 
externos que compõem a cadeia 
de suprimentos, como fornece-
dores, parceiros e operadores 
logísticos para otimizarem cus-
tos, aumentarem a capacidade e 
terem um alcance global. 

Por isso, diante de tal realidade, 
é importante a companhia estar 
em dia com o gerenciamento da 
sua cadeia de suprimentos a fi m 
de evitar perda fi nanceira, inter-
rupção de fornecimento, baixo 
desempenho nas entregas, inefi -
ciência, risco legal e regulatório, 
e, até mesmo, fraude. Atente-se!

(*) - É gerente da área de Business 
Performance Improvement da Protiviti, 

consultoria global especializada 
em Gestão de Riscos, Auditoria 

Interna, Compliance, Gestão da Ética, 
Prevenção à Fraude e Gestão da 
Segurança (www.protiviti.com).

Em algumas indústrias é 
estabelecido um código de 
conduta indicando como 
os fornecedores devem 
conduzir seus negócios 
sob os preceitos morais e 
éticos da organização. No 
acordo são, geralmente, 
abordados tópicos como: 
direitos humanos, padrões 
de saúde e segurança no 
trabalho, sustentabilidade 
e meio ambiente, compor-
tamento ético e segurança 
cibernética.

 3) Realize auditorias periódi-
cas dos fornecedores - O 
código de conduta para 
a cadeia de fornecedores 
contém as diretrizes do 
relacionamento, mas não 
garante seu cumprimen-
to. Por isso, é importante 
realizar periodicamente, 
até mesmo antes das re-
novações de contrato, o 
processo de auditoria nos 
fornecedores, focando em 
questões sociais, de segu-
rança da informação, de 
desempenho dos serviços 

prestados em relação às 
especifi cações do contrato 
e de conformidade com leis 
e regulamentação.

 4) Monitore os riscos e o 
desempenho ao longo do 
ciclo de vida do contrato 
- O ambiente de risco não 
é estático ao longo do ciclo 
de vida do contrato. Uma 
vez que o contrato de for-
necimento é consumado, 
a performance do fornece-
dor e a exposição ao risco 
devem ser continuamente 
monitoradas entre fatores 
como risco, gastos, criti-
cidade e alternativas no 
mercado. Uma maneira 
efi caz de gerenciar o risco 
do fornecedor é através 
do gerenciamento por 
exceções e alertas.

 5) Atenção ao risco de con-
tinuidade dos negócios 
- Há muitos casos em que 
a estratégia de fornece-
dor único é a melhor ao 
negócio. Afi nal, além das 
condições comerciais que 
podem ser mais favoráveis, 
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