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Liderar em momento de 
transformações, e em 
meio à quarta revolução 
industrial requer 
adaptações que vão além 
de implantar processos 
tecnológicos no ambiente 
corporativo.  

É preciso uma mudan-
ça de mentalidade 
e um conjunto de 

habilidades, técnicas e 
métodos, que têm como 
objetivo administrar e po-
tencializar a eficiência do 
capital humano dentro das 
empresas. A liderança 4.0 
deve estar preparada para 
lidar com a agilidade das 
informações, divergências 
comportamentais, pressão 
mercadológica, focando em 
resultados sem deixar de 
lado as pessoas, potencia-
lizando-as, compreenden-
do e investindo em suas 
equipes.

Porém, saber como de-
senvolver essa liderança 
é um importante passo, 
afinal o crescimento da 
empresa e o sucesso da 
equipe, também depende 
disso. Sem bons líderes, se 
torna difícil atingir os obje-
tivos organizacionais, assim 
como manter os profissio-
nais motivados. Algumas 
estratégias são fundamen-
tais nesse aprendizado e 
aprimoram as habilidades 
de gestão, como incentivar 
a equipe, que é um papel 
fundamental do líder para 
criar um ambiente em que 
todos tenham confiança em 
expor seus pontos de vista.

Uma outra estratégia que 
valoriza o desenvolvimento 
da liderança é empatia pela 
equipe de trabalho. Líderes 
que não se colocam no lugar 
de seus colaboradores nor-
malmente não conseguem 
compreender suas angús-
tias ou interesses e, por 
consequência, não atendem 
às suas necessidades.

Além disso, descentralizar 
o poder. Chefes insegu-
ros gostam de manter o 
comando em suas mãos, 
então centralizam todas as 
demandas e exigem que 
absolutamente tudo passe 
por eles. Mas essa não é 
uma postura adequada, é 
importante confiar na equi-
pe liderada, atribuindo-lhe 
responsabilidades. 

A comunicação também é 
um dos tópicos mais impor-

tantes nesse exercício de 
liderança. Todo líder precisa 
se expressar de forma eficaz 
para engajar e alinhar o time 
na busca por bons resulta-
dos. Além disso, uma boa 
comunicação previne erros, 
conflitos e outros.

Em muitas empresas, 
os colaboradores não se 
sentem reconhecidos por 
seus superiores imediatos. 
De acordo com uma pes-
quisa da Towers Watson, o 
desempenho de um profis-
sional aumenta em cerca de 
60% quando é reconhecido 
por seu superior imediato. 
Assim, um simples elogio 
pode fazer toda a diferença 
e inspirar bons resultados 
para a equipe.

Por fim, é essencial que 
o líder seja um exemplo a 
ser seguido, mostrando, 
por meio das próprias atitu-
des, como as coisas devem 
ser feitas. O líder é um 
verdadeiro protagonista. 
Os profissionais observam 
suas ações diárias e repli-
cam, mesmo que de forma 
inconsciente. Por isso, Davi 
Ramsey, escritor do livro “lí-
der empreendedor”, afirma 
que os pontos fortes e fracos 
de um líder são repetidos 
em sua equipe. 

Nesse sentido, é cada vez 
mais determinante que o 
gestor assuma uma postura 
exemplar, mostrando de 
forma prática o que espera 
dos seus colaboradores. Um 
líder exemplar é aquele que 
abraça os valores da compa-
nhia, ouve seus superiores, 
se compromete pessoal-
mente com os resultados e 
atua com dedicação.

Não se aprende a ser líder 
apenas ouvindo. É preciso 
desenvolver um conteúdo 
que vá além do conhecimen-
to técnico, que o leve a pra-
ticar uma nova habilidade, 
um novo comportamento 
de forma contínua. Ainda 
que muitas pessoas tenham 
aptidão para liderança por 
vocação, essa característica 
precisa ser constantemente 
desenvolvida. É uma tarefa 
para a vida. 

Assim, será possível cons-
truir dentro de uma organi-
zação uma cultura de cre-
dibilidade e transparência, 
capaz de reter talentos e 
gerar melhores resultados 
no futuro.

(*) - É coordenadora regional da 
Amcham Goiânia.

Liderança 4.0: um mecanismo 
de alcance de resultados
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TERÇA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2020

CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL
Funcionário que será admitido vai tirar a carteira de trabalho, deve 
ser a digital, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA FOI ASSALTADA, FUNCIONÁRIA TERÁ DIREITO A 5 
DIAS DE FOLGA?

Não há previsão legal de abono de faltas a empregada pelo fato de 
a empresa ter sido assaltada. Os abonos de faltas previstos na CLT 
estão contemplados no artigo 473 da CLT e não trazem esta hipótese. 
Portanto, a empregada não tem direito de 05 dias de folga pelo fato 
da empresa ter sido assaltada.

IDADE MÍNIMA DO CONTRIBUINTE FACULTATIVO
Qual a idade mínima para ser contribuinte facultativo do INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALOS DE DESCANSO
Quantos intervalos e de quanto tempo o funcionário tem direito na jornada 
de trabalho 12x36? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI DOIS CARGOS, PROFESSOR E COORDE-
NADOR DE CURSO, COMO PROCEDER PARA CONCEDER AS FÉRIAS?

Esclarecemos que o funcionário que exerce os dois cargos relacio-
nados com o magistério gozará férias no mesmo “mês”, ou seja, 
se os dois cargos são exercidos pela mesma pessoa então as férias 
serão concedidas no mesmo mês: “ julho”.

OBRIGATÓRIA A MIGRAÇÃO
Pode ser informado o número da matrícula CEI de obras PJ, como 
alocação de cessão de mão de obras no eSocial, será obrigatória a 
migração da CEI para o CNO? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 20
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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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

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: LUIZ FERNANDO SIERPINSKI, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Telêmaco Borba - PR, data-nascimento: 05/05/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Aloysio Sierpinski e de Natalia Sierpinski. 
A pretendente: VERA LÚCIA ALVES LOPES, profissão: servidora pública, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Barbalha - CE, data-nascimento: 08/08/1981, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, filha de Francisco Cleiton Luciano Lopes e de Maria de 
Lourdes Alves Lopes. R$ 12,90

O pretendente: KALEBE BENATTI SILVA, profissão: analista de sistemas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 05/10/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Joaquim Batista Silva e de Claudia Benatti Silva. A pretenden-
te: SARAH CARDOSO MIRANDA, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: 
Goiânia - GO, data-nascimento: 16/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Izaias Rodrigues Miranda e de Milca Ferreira Cardoso Miranda. R$ 12,90

O pretendente: GÉRSON OBEDE ESTÊVÃO MUITANA, profissão: estudante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Moçambique, data-nascimento: 07/08/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Estevão Ernesto Muitana e de Maria Luisa 
Munaloua Muitana. A pretendente: CLEMENTINA VICTOR ANGORETE CALIA, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Moçambique, data-nascimento: 
30/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Victor Angorete Calia 
e de Ana Matilde João Jofre Muria. R$ 12,90

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOSÉ EUDES FERREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/05/1983, porteiro, natural de Natal - RN, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Sebastião Ferreira de Lima e de Ana Maria de Lima; A pretendente: MARIA 
LUISA VIVACqUA, brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1995, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Regina Célia Vivacqua.

O pretendente: CLáUDIO FRANCISCO DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/02/1977, auxiliar de limpeza, natural de Carpina - PE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Francisca de Lima; A pretendente: VERA LÚCIA 
DE FRANçA, brasileira, solteira, nascida aos 08/05/1979, auxiliar de limpeza, natural de 
Carpina - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos 
de França e de Maria das Graças Barbosa de França.

O pretendente: CAIM SANTOS CORREIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/12/1993, 
agente de atendimento, natural de Tucano - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Gervásio Jesus Correia e de Verbênia Sena dos Santos; A preten-
dente: MARIA JOSÉ DA SILVA MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1994, 
operadora de caixa, natural de Pombos - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio José de Moura e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ABIMAEL FERREIRA FIALHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/07/1980, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lourenço Fialho e de Delina Ferreira Fialho; A pretendente: 
AMANDA DE LIMA GRAçA, brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1989, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Carlos Graça e de Aparecida Maria Guedes de Lima.

O pretendente: CAIqUE MEIRELES PINHEIRO TAKISHITA KANAMARU, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 13/03/1997, agente de atendimento de manutenção, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Sandro Renato 
Takishita Kanamaru e de Maria Adelina Meireles Pinheiro Kanamaru; A pretendente: GA-
BRIELLI LORO, brasileira, solteira, nascida aos 21/09/1998, analista de atendimento, 
natural de Sorocaba - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Anderson Carlos Loro e de Maria da Consolação Rodrigues da Silva Loro.

O pretendente: ROGÉRIO SILVA PEREIRA DE ANDRADE, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 21/05/1976, tapeceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Pereira de Andrade e de Maria Nascimento 
da Silva; A pretendente: JULIANA BERNARDES DE ALCANTARA, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 20/07/1981, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Altamiro Pedro de Alcantara 
e de Sara Bernardes de Alcantara.

O pretendente: FELIPE BESERRA MOTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/11/1989, 
agente comercial externo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Edemar Mota e de Rosemeire Gonçalves Beserra Mota; A 
pretendente: CLáUDIA VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 09/02/1986, auxiliar de 
classe, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Maria Cilerina Vieira.

O pretendente: MATHEUS HIROSHI SUZUKI PATEZ COSTA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/12/1995, operador de loja junior, natural de Quatro Barras - PR, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Patez Costa e de Silvia Eiko 
Suzuki Costa; A pretendente: FLáVIA GONçALVES VIANA, brasileira, solteira, nascida 
aos 12/04/1989, copeira, natural de Tremedal - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de João Gonçalves Viana e de Maria Lurdes Francisca Viana.
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

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: EDNALDO SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Salvador, BA, no dia (09/01/1968), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Julieta de Sousa Silva. A 
pretendente: MáRCIA VALÉRIA FELICIANO BARBOSA, estado civil viúva, profissão 
empregada doméstica, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (02/01/1971), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Serafim Feliciano e de Aliéte 
Ferreira Feliciano da Silva.

O pretendente: MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, nascido em Abaré, BA, no dia (10/03/1975), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Domingos João de Oliveira e de Lourdes Prosperina de Oliveira. 
A pretendente: MARCINA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Abaré, BA, no dia (08/05/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dionizio José dos Santos e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em Cândido Sales, BA, no dia (06/10/1971), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Ferreira dos Santos e de Cidelina Maria 
Viana. A pretendente: MACIANA DANTAS RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão 
passadeira, nascida em Crato, CE, no dia (21/08/1970), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Hilario Gonçalves Ribeiro e de Raimunda Dantas Ribeiro.

O pretendente: OTAVIO APARECIDO FELIPE GOMES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/10/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eunice Felipe de Almeida. A pretendente: THAMIRES 
OLIVEIRA DE MELO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (06/06/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jonas José de Melo e de Maria Auxiliadora Pinto de Oliveira.

O pretendente: MANOEL DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Canto do Buriti, PI, no dia (31/07/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudino José dos Santos e de Isabel de Sousa Santos. A preten-
dente: ELIANA DE SOUSA BRANCO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Canto do Buriti, PI, no dia (27/04/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luis Antonio Castelo Branco e de Maria Dos Humildes Rodrigues de Sousa.

O pretendente: AGUINALDO ROVERI GALEOTI, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Cajamar, SP, no dia (08/06/1964), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Domingos Galeoti e de Olivia Roveri Galeoti. A pre-
tendente: INÊS LOPES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida 
em Arapongas, PR, no dia (24/06/1968), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cícero Lopes da Silva e de Corina Jesus da Conceição.

O pretendente: LEONARDO TORRES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de suporte, nascido em Cajamar, SP, no dia (31/03/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Leôncio da Silva e de Maria José Pereira Torres da 
Silva. A pretendente: INGRID NATHIELY DA COSTA FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (18/05/2002), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Lima Ferreira e de Roberta 
Aparecida Robledo da Costa Ferreira.               

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

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: EDMILTON FERREIRA DE SOUZA, profissão: operador de pesagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Icó - CE, data-nascimento: 14/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Atenor Ferreira de Souza e de 
Guiomar Moreira de Carvalho. A pretendente: FRANCISCA ADRIANA LEITE, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Miguel - RN, data-nascimento: 02/03/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Miguel Leite da Silva 
e de Luzete Geraldo Leite.

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

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: JEIEL WALTER qUEREVALU FERNANDEZ, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em Apurimac, Peru, no dia 23/02/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter Querevalu Mere e de Mercedes 
Fernandez Navia. A pretendente: NáGILA SOUSA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida em Caatiba - BA, no dia (07/03/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Silva Ribeiro e de Valdenice Sousa Ribeiro.

O pretendente: GUILHERME FLÔRES ZILIO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 04/02/1992, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Ulysses Zilio e de Andrea Cristina Flôres de Oliveira. A 
pretendente: INGRID DE qUEIROZ FERNANDES, estado civil solteira, profissão analista 
de marketing, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (23/08/1994), residente e 
domiciliada em Jundiaí - SP, filha de Francisco Lenilson Freitas Fernandes e de Marlene 
Matias de Queiroz Fernandez.

O pretendente: CELSO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
trader, nascido em São João da Boa Vista - SP, no dia 02/06/1970, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Silva e de Lindauria Lourdes 
Leite da Silva. A pretendente: FLAVIA VENEZIAN, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (21/03/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Natal de Jesus Venezian e 
de Antonia Marques Venezian.

O pretendente: EMANNUEL FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, 
profissão cientista de dados, nascido em Janaúba - MG, no dia 26/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente de Paula de Carvalho e de 
Sebastiana Aparecida de Oliveira Carvalho. A pretendente: LETICIA SANTOS BERBERT 
FARIA EVARISTO, estado civil solteira, profissão médica, nascida nesta Capital, Jaba-
quara - SP, no dia (16/09/1996), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Eli Faria Evaristo e de Dirlene Santos Berbert Evaristo.

O pretendente: RODRIGO CESAR RODRIGUES DE ALCANTARA, estado civil di-
vorciado, profissão técnico em informática, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
05/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Cesar Rodrigues de Alcantara e de Lucia Maria Rodrigues de Alcantara. A pretendente: 
LARISSA CATIONE FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (22/08/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Rosa Ferreira e de Guiomar Catione.

O pretendente: DAVID DA SILVA FONSECA, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/09/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Olavo Fonseca e de Maria Alice da Silva Fonseca. 
A pretendente: LOURRANA FIGUEIREDO VIEIRA, estado civil solteira, profissão con-
sultora tributária, nascida em Jandira - SP, no dia (05/02/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Deuzaci Vieira e de Maria dos Remédios de 
Figueiredo Vieira.

O pretendente: RENATO MELÃO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 26/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto Cordeiro Oliveira e de Eliana 
Melão Oliveira. A pretendente: AGATHA ARIANNE VIANA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão correspondente jurídico, nascida em Belém - PA, no dia (01/04/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Abner Monteiro da Silva e de 
Ana Claudia Viana da Silva.

O pretendente: EDMILSON ABRÃO, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em Jaboticabal - SP, no dia 08/10/1977, residente e domiciliado em São Caetano do 
Sul - SP, filho de Vitor Abrão e de Vanir Inês da Silva Abrão. A pretendente: JÉSSICA 
SILVA BARROS, estado civil solteira, profissão gerente, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (24/08/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Antonio Rangel de Barros Junior e de Josefa Salviano da Silva.

O convivente: HUGO LEANDRO AOYAMA, estado civil divorciado, profissão analista 
de sistemas, nascido em Palotina - PR, no dia 09/02/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sadão Aoyama e de Sonia Raposa Sangi 
Aoyama. A convivente: MIRIAM HARUMI SHIROMA, estado civil solteira, profis-
são farmacêutica, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (04/10/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mario Shiroma 
e de Akemi Shiroma.

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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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: WILLIAM CARDOSO HERRERA, estado civil solteiro, profissão moto-
boy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/05/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Francisco Herrera e de Josefa Iracema 
Aleixo Cardoso. A pretendente: VIVIAN SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
atendente de farmácia, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/03/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Alves dos 
Santos e de Romice Gomes da Silva Santos.

O pretendente: ABILIO LUCIANO FERNANDES RIZZO, estado civil solteiro, profissão 
metalurgico, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (12/12/1972), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nicola Rizzo e de Alda Maria Fernandes 
Rizzo. A pretendente: CLEIDE SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/01/1976), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Izidorio de Jesus Souza e de Luzinete Silva Souza.

O pretendente: CLEITON NEPOMUCENO FAZIO BENIZ, estado civil solteiro, profissão 
encarregado, nascido nesta Capita, Cangaíba - SP, no dia (23/05/1992), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manuel Beniz Neto e de Eliane Nepomuceno 
Fazio. A pretendente: EMILY DANTAS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de 
RH, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/09/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jurandi Alves dos Santos e de Cleide Silva Dantas Santos.

O pretendente: JOSÉ DA COSTA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
nesta Capital, Brás - SP, no dia (12/02/1937), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Arlindo da Costa e de Amelia da Costa. A pretendente: JAEL 
PEREIRA RAMOS, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida em Tupã - SP, 
no dia (15/06/1944), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Francisco Pereira Ramos e de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: FRANCISCO FERNANDO PEREIRA CASTRO, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de pedreiro, nascido em Saboeiro - CE (Registrado em Aiuaba - CE), 
no dia (05/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marineide Pereira Lima. A pretendente: AUREA VIEIRA DE SOUSA NETA, estado civil 
solteira, profissão encarregada de buffet, nascida em Arneiroz - CE, no dia (01/03/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira Lima e 
de Francisca Rodrigues de Sousa Lima.

O pretendente: VALMIR VALDEMIRO DA SILVA,  estado civil divorciado, profissão técnico 
telefonico, nascido em Carpina - PE, no dia (31/12/1967), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemiro Joaquim da Silva e de Severina Maria da 
Silva. A pretendente: ROSIMEIRE SANTOS ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
educadora, nascida em Pau Brasil - BA, no dia (09/11/1974), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Albino Cerqueira Lima e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: EVANDRO CARLOS DA LUZ, estado civil solteiro, profissão operador 
de produção, nascido em Campo Erê - SC, no dia (18/09/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosa da Luz. A pretendente: MORGANA 
FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Ca-
pital, Tatuapé - SP, no dia (02/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Fernandes dos Santos e de Maria Helena dos Santos.
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