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O que aprenderemos 
com a pós-crise 

da Covid? 

Quando a crise 
terminar, o mundo 
estará diferente. 
Pelo menos é essa a 
percepção de muitos 
especialistas

Hábitos de consu-
mo podem mudar, 
novas formas de 

trabalho estão ganhando 
força e inovações estão 
surgindo. Então, como 
as empresas devem reto-
mar seus negócios diante 
de um novo cenário que 
ainda é incerto e desco-
nhecido? Bem, é difícil 
ter todas as respostas. 
Mas há situações que já 
podem estar no radar 
das organizações para 
esta volta tão aguardada 
por todos. 

Dentro das questões 
mais urgentes que viabi-
lizem a continuidade dos 
negócios, é necessário 
levantar as demandas 
que ficaram represa-
das e não puderam ser 
executadas durante o 
período de crise. Buscar 
estabilizar níveis de es-
toque, cumprir questões 
contratuais e regularizar 
rotinas administrativas 
são alguns exemplos. 
Mas, pensando em no-
vas formas de se fazer 
negócio, essa crise está 
dando um grande em-
purrão para que em-
presas possam abraçar 
novas tendências. 

Em tecnologia,  no 
mundo pós-crise, focar 
em eficiência pode ala-
vancar a retomada dos 
negócios. E a tecnologia 
terá um papel de desta-
que. A transformação 
digital, que já vem sendo 
disseminada desde antes 
do Coronavírus, pode 
acelerar novas formas 
das empresas executa-
rem seus processos, por 
meio de automação, uso 
de impressoras 3D e IoT 
(internet das coisas), 
entre outras iniciativas 
de inovação. 

No quesito força de 
trabalho, não podemos 
deixar de citar que o 
home office ganhou 
destaque neste perío-
do. Assim, políticas e 
protocolos sobre comu-
nicação, proteção de 
dados, bem como saúde 
e segurança são desafios 
a serem monitorados 
para esta nova realidade. 
Uma outra questão diz 
respeito à reposição de 
mão de obra. 

Empresas que tiveram 
que realizar desligamen-
tos durante a crise, vão 

precisar reestruturar 
sua força de trabalho. 
Neste sentido, soluções 
que tragam mão de obra 
temporária especializa-
da pode atender rapida-
mente este momento. Na 
cadeia de suprimentos, 
normalmente, eficiência 
é algo estratégico. 

No entanto, a adoção 
de técnicas de fabrica-
ção e entrega just-in-
time, estoques enxutos 
e o uso crescente de 
offshoring, levaram as 
empresas a apertar suas 
cadeias de suprimentos, 
trabalhando com menos 
fornecedores, reduzindo 
estoques com menor 
margem de segurança. O 
resultado é que quando 
uma grande crise im-
pacta a cadeia de supri-
mentos, a interrupção é 
sentida de forma muito 
rápida e severa. 

Assim, empresas de-
vem avaliar a possibi-
lidade de flexibilizar 
suas cadeias, buscando 
fornecedores locais e 
criando cadeias de su-
primentos alternativas 
que possam responder 
de forma ágil. Com esses 
exemplos, a orientação é 
para não deixar de fazer 
a lição de casa quando 
voltarmos às condições 
normais, que é a realizar 
uma avaliação pós-crise. 

Antes que as memórias 
desapareçam, os planos 
e procedimentos da em-
presa para gerenciar situ-
ações de ruptura abrupta 
dos negócios — incluindo 
uma pandemia global — 
devem ser atualizados 
(ou desenvolvidos) usan-
do os aprendizados dessa 
crise. E, adicionalmente, 
os funcionários que toma-
ram a iniciativa de liderar 
devem ser destacados. 

Faça a seguinte per-
gunta: quando a crise 
passar, o que teremos 
aprendido sobre como 
fazemos e lidamos com 
os negócios? A crise 
da Covid-19 está se 
apresentando como o 
grande teste de resili-
ência para empresas de 
todos os setores. Se an-
tecipar aos cenários de 
possíveis crises futuras 
mostrará o quão bem as 
empresas lidam com os 
desafios nesse ambiente, 
trazendo efeitos em sua 
reputação e marca. 

(*) - É diretora associada de riscos 
e performance na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

Daniela Coelho (*)
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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:

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MIGUEL FERNANDES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/2001, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Manoel Miguel da Silva Filho e de Amelia Souza 
Fernandes da Silva. A convivente: PABLISIA LINO SANTANA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cipó - BA, data-nascimento: 01/09/2001, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Sidnei dos Santos Santana e de Itamara 
Ferreira Lino. R$ 13,45

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: HILDO DOS SANTOS ARCANjO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1979, eletricista, natural de Itaeté - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonival dos Santos Arcanjo e de Ilda Barboza dos Santos; A 
pretendente: GUARACy CRISTINA TEIxEIRA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 25/03/1975, recepcionista, natural de Brasília - DF, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Antonio da Silva e de Cariacy Teixeira Silva.

O pretendente: RUBENS TOMÉ DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 27/01/1989, 
porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de José Tomé da Silva e de Belarmina Ferreira da Costa; A pretendente: ADRIEL-
LE SILVA DAMACENO, brasileira, solteira, nascida aos 20/07/1994, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
Damaceno e de Luciana Silva Damaceno.

O pretendente: EDCARLOS APARECIDO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/03/1976, comerciante, natural de Ibitiara - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Arani de Jesus Silva; A pretendente: MARA RúBIA DE AL-
MEIDA SOUSA, brasileira, divorciada, nascida aos 11/01/1964, professora, natural de 
Itarantim - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Bernerdino 
Francisco de Sousa e de Rubenita de Almeida Sousa.

O pretendente: WELTON LONDE RIBEIRO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/10/1990, operador de estacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Wilton Londe Ribeiro e de Maria Valdelice 
da Silva; A pretendente: KEyLLA DA SILVA RIBEIRO SOARES, brasileira, solteira, 
nascida aos 28/03/1999, do lar, natural de Jandira - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Elenilto Ribeiro Soares e de Maria Cicera da Silva Soares.

O pretendente: ANGEL DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/12/1981, 
frentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Elienai Santos de Souza; A pretendente: FABIANA DOURADO DE ANDRADE, 
brasileira, solteira, nascida aos 03/09/1987, do lar, natural de Penedo - AL, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gerson Bezerra e de Selma Maria 
Dourado de Andrade.

O pretendente: PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/02/1998, barbeiro, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Genivaldo Henrique Santos e de Clarice Silva de Oliveira; A pretendente: 
NAyARA THAINã CARVALHO MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 08/03/1997, 
passeadora de cães, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdine Moreira Martins e de Mislaine dos Santos Carvalho.

O pretendente: FERNANDO BESERRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
20/12/1959, caldeireiro, natural de Camocim de São Félix - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jerônimo Beserra da Silva e de Margarida Angelina 
da Silva; A pretendente: LEONOR MONTEIRO SANTANA, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/07/1964, de serviços domésticos, natural de Santa Isabel do Pará - PA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Margarida Monteiro Santana.

O pretendente: ANTôNIO jEREMIAS DA SILVA VITÓRIO, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 12/06/1961, pintor industrial, natural de Araçatuba - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Borges da Silva; A pretendente: TELMA 
LúCIA DA SILVA CARDOSO, brasileira, divorciada, nascida aos 05/03/1972, de servi-
ços domésticos, natural de Cabo de Santo Agostinho - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Cardoso Reis de Oliveira e de Amara Lúcia da Silva.

O pretendente: EMANUEL ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/11/1996, 
auxiliar de logística, natural de Jandira - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Ivanice Alves da Silva; A pretendente: REGIANE NONATO DE 
AqUINO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/08/2000, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rogerio de 
Aquino Silva e de Marcelle Simão Nonato.

O pretendente: NADSON DE jESUS SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/04/1956, 
porteiro, natural de Santa Cruz Cabrália - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Clarindo Ferreira Souza e de Arlinda Maria de Jesus; A pretendente: 
CLEUSA SOARES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1962, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João 
Soares da Silva e de Juvenilha da Silva.

O pretendente: LUIS CARLOS FELAçO, brasileiro, viúvo, nascido aos 31/01/1984, 
motorista, natural de Ituporanga - SC, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Paulo Felaço e de Ladia Saitz Felaço; A pretendente: CAMILA APARECIDA 
PENISE, brasileira, solteira, nascida aos 21/04/1984, vendedora externa, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto 
Penise e de Eliana Aparecida Vitorino Penise.

O pretendente: MAURICIO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 08/03/1971, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Afonso de Oliveira e de Margarida Maia de Oliveira; A pretendente: MARIA 
jOSÉ FERREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 18/12/1967, comerciante, natural 
de Galiléia - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Otelino 
Ferreira e de Luzia Maria Ferreira.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/03/1983, 
analista de redes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Cardoso Filho e de Maria Jose da Silva Cardoso; A preten-
dente: CRISTINA APARECIDA MOREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 22/03/1981, 
analista de registro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Celso Nunes Moreira e de Isabel Aparecida Moreira.

O pretendente: jEFFERSON MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/09/1993, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Joilson Morais dos Santos e de Marcia Samartini Santos; A 
pretendente: AMANDA MARIA BESERRA xIMENES, brasileira, solteira, nascida aos 
02/05/1994, enfermeira, natural de Nova Russas - CE, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Ximenes e de Maria Alice Beserra Ximenes.

O pretendente: IGOR DE SOUSA PAIVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/11/1997, 
analista de suporte pleno I, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Luís de Lima Paiva e de Maria do Carmo de 
Sousa; A pretendente: VALDINÉIA PEREIRA DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/02/1998, do lar, natural de Tutóia - MA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Francisco Ferreira da Rocha e de Valdilene da Rocha Pereira.

O pretendente: LENILDO VICENTE DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/06/1996, 
pedreiro, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Leonildo Vicente de Lima e de Geronilda de Lima; A pretendente: AMANDA 
MATOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/2002, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Nildo 
Macedo dos Santos e de Marlene Goes de Matos.

O pretendente: MARTINHO DA CONCEIçãO SILVEIRA MENDES, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/09/1981, técnico em manutenção, natural de São Luís - MA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Iracema da Conceição Silveira Mendes; 
A pretendente: MARIELy DAMASCENO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/09/1988, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Batista da Silva e de Maria Damasceno 
Rodrigues.

O pretendente: ALDAN DA SILVA BATISTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/01/1997, 
frentista, natural de Cansanção - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Carlos Batista da Silva e de Luciene Cardoso Cardoso da Silva; A pretendente: 
LUCIENE FRANCISCA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 06/08/1995, do lar, 
natural de Itaíba - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz 
Alcides da Silva e de Sizelina Francisca de Souza.

O pretendente: WILLIAN ALVES DE qUEIROz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/11/1983, funcionário público, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Alves de Queiroz e de Aparecida Santina Faria 
de Queiroz; A pretendente: RHUANE ESTEFFANE DE LIMA PASSOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/05/1984, analista de comunicação, natural de Macapá - AP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Donalba do Perpetuo 
Socorro de Lima Passos.

O pretendente: MICAEL SANTOS DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/08/1991, técnico em informática, natural de Antas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Genilson Vieira de Almeida e de Maria Nilza dos Santos 
Filha; A pretendente: VILMA OLIVEIRA FIGUEIRêDO, brasileira, solteira, nascida aos 
01/11/1990, atendente, natural de Central - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Alberto de Souza Figueirêdo e de Francisca Eva de 
Oliveira Figueirêdo.

O pretendente: EDSON DIAS SERAFIM, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/12/1985, 
instrutor de autoescola, natural de Mauá - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Pedro Antonio Serafim e de Maria Conceição Dias Serafim; A 
pretendente: jAqUELINE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
23/03/1988, promotora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Ferreira dos Santos e de Teresinha Con-
ceição Dias dos Santos.

O pretendente: RICARDO PACHECO MUNIz, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/12/1971, aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Pacheco Muniz e de Cleusa Scarton Muniz; A 
pretendente: CLAUDETE LEITE FIGUEIREDO, brasileira, divorciada, nascida aos 
16/12/1969, aposentada, natural de Serra Preta - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Cerqueira Figueiredo e de Neuza Maria 
Leite Figueiredo.

O pretendente: jORGE SILVA BATISTA LEANDRO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 20/01/1994, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Raimundo da Conceição Batista e de Rita de 
Cassia Conceição Silva Batista; A pretendente: BEATRIz DE OLIVEIRA ROMANI, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/12/1993, paralegal, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Romani e de 
Marcia Gomes de Oliveira Romani.

O pretendente: VINICIUS GUARTIERI VITORINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/08/1991, reflexoterapeuta, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz Vitorino e de Angela Isabel 
Guartieri Vitorino; A pretendente: jÉSSICA DA SILVA RODRIGUES, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/09/1995, cabeleireira, natural de Araçatuba - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jaime Carlos Rodrigues e de 
Patrícia Ferreira da Silva.
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 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: ANDRÉ DO NASCIMENTO BARROS, profissão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/11/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter do Nascimento Barros e de Dulcineia 
Bueno Barros. A pretendente: BIANCA FERREIRA DA SILVA, profissão: feirante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 07/02/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Iraci Ferreira da Silva.

O pretendente: VINICIUS BATISTA DE jESUS, profissão: gestor empresarial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 24/09/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto de Jesus e de Ione 
Maria Batista. A pretendente: SILVANA FERREIRA, profissão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 10/02/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Clementino Ferreira e de 
Dorotéa Clementino Ferreira.

O pretendente: MICHEL DENIS DA SILVA, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 10/10/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Mauro da Silva e de Neide 
da Silva. A pretendente: ADRIELLy SUENNE DE LIMA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Paulista, PE, data-nascimento: 19/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Ferreira de Lima e 
de Ana Lúcia Silva de Lima.

O pretendente: GABRIEL jUSTINO qUINA, profissão: produtor musical, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 15/02/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Sandro da Rocha Quina e de 
Erika Justino. A pretendente: HELLEN ARAújO SILVA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 09/05/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo Oliveira da Silva e de Edna 
Raimunda de Araújo Silva.

O pretendente: MURILO SOARES DA SILVA ALMEIDA, profissão: frentista caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/12/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Lopes de 
Almeida e de Ereni Soares da Silva Almeida. A pretendente: ROBERTA MARIA 
RIBEIRO, profissão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 29/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jesuina Maria Ribeiro.

O pretendente: OSMAR FELIPE DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: em Jaboatão, PE, data-nascimento: 22/09/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Geová Felipe da Silva e de Noemia Cabral de Moura. A pretendente: 
SUzANA KELLy DA SILVA MATIAS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Paulista, PE, data-nascimento: 11/10/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Matias e de Sulamita Bezerra da Silva Matias.

O pretendente: jOSIVALDO ANTONIO DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Jacuípe, AL, data-nascimento: 25/06/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Brasil da Silva e de Creuza Maria da Silva. A 
pretendente: ESTER LOPES RIBEIRO, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Moreno, PE, data-nascimento: 29/01/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Ribeiro Filho e de Julia Ferreira de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: GENTIL ALExANDRE LIMA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Iguatu, CE, data-nascimento: 17/05/1990, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Bento Ferreira Lima e de Selma Alexandre da Silva. A pretendente: 
SIMONE DE CARVALHO SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Piripiri, PI, data-nascimento: 25/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Gomes dos Santos e de Maria Lucia de Carvalho Santos.

O pretendente: jODIELSON jONAS CONTENTE MOREIRA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 05/01/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Lameira Moreira e de Maria de Fatima Cota 
Contente. A pretendente: SILVANA DA SILVA REIS, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 12/07/1984, residente e domiciliada na Vila 
Sulina, São Paulo, SP, filha de José Dionízio Reis e de Joselita da Silva Reis.

O pretendente: CLEITON DOS SANTOS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 27/05/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto dos Santos e de Reizonete dos Santos. 
A pretendente: TATIANA PEREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 01/10/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandy da Silva e de Mônica Eulália Pereira.

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:

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

O pretendente: URIEL EDUARDO OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
office boy, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/01/2000, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Santana de Lima e de Marcia Oliveira do 
Nascimento. A pretendente: THAMIRES SOUzA DO NASCIMENTO, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Bento - MA, no dia (19/03/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo José Ribeiro do 
Nascimento e de Francilene Souza do Nascimento.

O pretendente: jHORLEI GASPAROTTO, estado civil divorciado, profissão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/08/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jhonie Gasparotto e de Sirlei de Brito Gaspa-
rotto. A pretendente: SUzy DE CASTRO FREITAS TESLjUK, estado civil divorciada, 
profissão advogada, nascida em Campinas Verde - MG, no dia (29/12/1960), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vicente de Deus Freitas e de 
Vanilda de Castro Freitas.

O pretendente: LUCIANO DO AMARAL, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 06/08/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José do Amaral e de Mendina 
Luzia Bombini do Amaral. A pretendente: FABIANA PEREIRA DUARTE, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia (20/04/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Pereira 
Duarte e de Raimunda Pereira Duarte.

O pretendente: FÁBIO FLORENTINO GUERRA, estado civil divorciado, profissão 
representante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João de Oliveira Guerra 
e de Luiza Florentino Guerra. A pretendente: FERNANDA CARDOSO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão psicóloga, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(22/04/1991), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Sebastião Simonal 
Gomes da Silva e de Rozana Alves Cardoso. Obs.: Edital recebido do 1º Subdistrito 
de Guarulhos - SP.

O pretendente: PAULO TARSO RODRIGUES DE CASTRO VASCONCELLOS, estado 
civil solteiro, profissão advogado, nascido em Caçapava - SP, no dia 02/09/1982, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Tarso de Castro 
Vasconcellos e de Suzerley Rodrigues de Castro Vasconcellos. A pretendente: ALINE 
VASKyS ROCCO, estado civil divorciada, profissão consultora contábil, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia (25/09/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João Armando Rocco e de Antonia Vaskys Rocco.
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