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Pandemia e crise: redução 
de custos e os riscos de 

fraude e corrupção

A pandemia do 
Coronavírus afetou 
todas as empresas 
e suas respectivas 
áreas. Algumas 
desprevenidas, outras 
mais preparadas

O que vimos foi uma se-
quência de ações que 
ora contingenciaram 

alguns impactos ora abriram 
precedentes para situações 
que impactam na veia das 
organizações, como a fraude 
e a corrupção. Chamando a 
atenção para os fatos mais 
críticos, pudemos constatar in-
dicadores alarmantes durante 
os percalços desta crise. 

Num seminário virtual com 
a participação de 195 profis-
sionais de compliance, gestão 
de riscos, auditoria e controles 
internos, foi preocupante sa-
ber que em metade dos casos 
as empresas enfraqueceram 
suas estruturas de compliance, 
o que significa reduzir a capa-
cidade de combater fraudes, 
corrupção e assédios nas or-
ganizações. 

Outro dado que chamou a 
atenção está relacionado à 
adoção de monitoramento re-
moto em função da adesão ao 
home office: apenas 47% ade-
riram à prática. Sem o devido 
acompanhamento e controle 
de transações críticas como 
cadastro de terceiros, compras 
e pagamentos, e sem monitorar 
o que está sendo feito de longe, 
a empresa estará míope para 
os casos de ilicitudes. 

Podemos afirmar que esses 
dois fatores, juntos, potencia-
lizam os riscos de fraudes e 
perdas para as organizações, o 
que traria fragilidade à saúde 
financeira num momento em 
que muitas empresas já estão 
debilitadas. Somada a essas 
brechas, apenas 30% fazem 
a avaliação do perfil ético de 
seus profissionais, o que é um 
índice de adesão muito baixo, 
e poderia auxiliar as empresas 
num momento em que muitos 
trabalham de forma remota, 

tendo o desafio de garantir a 
atuação de forma íntegra. 

Também chama a atenção 
o fato do mesmo percentual 
de empresas, apenas 30%, 
adotar a avaliação de riscos 
de terceiros com uma empresa 
especializada, que é uma opção 
a ser considerada em situa-
ções de maior complexidade, 
detalhamento, ou mesmo falta 
de experiência interna, prin-
cipalmente se considerar que 
atos indevidos de terceiros é 
o principal vetor para sanções 
por corrupção. 

Apesar da maioria das em-
presas terem implementado 
um comitê de crise durante a 
pandemia, 28% das empresas 
participantes desta amostra 
não tomaram essa atitude. 
Outro ponto que traz preocu-
pação é o fato de apesar de 
estarmos falando de uma nova 
realidade, um novo normal, 
apenas 20% dos participantes 
atualizaram a matriz de riscos 
de compliance. Regimes de 
exceção em compras e paga-
mentos, ondas de doações, 
novas interações com agentes 
públicos, trazem riscos que 
devem ser mapeados e mo-
nitorados pelas organizações. 

Há ainda novas políticas que 
foram desenvolvidas, mas sem 
o devido treinamento. É nestes 
momentos de maior vulnera-
bilidade que é fundamental 
manter as ações de ética e com-
pliance. Esta não é a primeira 
e nem será a última crise. Um 
bom sinal é que a maioria, 53% 
dos respondentes, afirmaram 
que houve incremento do 
“tone of the top”. E temos os 
outros 50% que fortaleceram 
ou mantiveram as estruturas 
de Compliance. 

Blindar os esforços dos úl-
timos anos para a promoção 
da integridade dos negócios e 
de combate à corrupção é um 
investimento a ser feito neste 
momento, pois são esses pila-
res que sustentarão o futuro 
próspero que queremos criar. 

(*) -  É diretor de compliance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em 

soluções para gestão de riscos, 
compliance e auditoria interna 

(www.protiviti.com.br). 

Jefferson Kiyohara (*)
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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 RAImunDO OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 06/08/1976, montador de móveis, natural de Itaju do Colônia - BA, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero de Oliveira Santos e de An-
tonia de Jesus Santos; A pretendente: VALDIREnE AVELInO BARBOSA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 08/04/1981, do lar, natural de Currais Novos - RN, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Avelino Barbosa e de Fran-
cisca Fernandes Barbosa.

O pretendente: GuILhERmE LImA FARIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/06/2000, 
atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Cristiano Barros Farias e de Luciana Judith de Lima; A 
pretendente: ThALITA FARIAS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/2000, 
auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de João André Ferreira e de Maria Adilma Farias Ferreira.

O pretendente: mARCOS ROSA ROChA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/11/1971, 
técnico em radiologia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdomiro Matias da Rocha e de Benedita Rosa da Rocha; A pre-
tendente: AnDREIA AIkO EVAnGELISTA, brasileira, solteira, nascida aos 26/06/1975, 
babá, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Bastos Evangelista e de Tereza Aiko Evangelista.

O pretendente: JOãO PAuLO BELO TEnORIO DA COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 07/07/1987, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Nelson da Conceição e de Rosana Belo Tenorio da 
Conceição; A pretendente: JOyCE COSTA RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida aos 
13/03/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de Santo André - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Saulo Vicente Rodrigues e de Iraci Maria Costa.

O pretendente: WAGnER ALVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/04/1973, moto-
rista, natural de Embu-guaçu - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Estelina Alves; A pretendente: AnA PEDRInA DA SILVA BARRETO, brasileira, 
solteira, nascida aos 29/06/1979, de serviços domésticos, natural de Santaluz - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz da Silva Barreto e de 
Marli da Silva Barreto.

O pretendente: LuCIAnO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/10/1983, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Luiz Pereira da Silva e de Maria Leopordina de Oliveira da Silva; A 
pretendente: PATRICIA AmAnCIO VIEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 11/07/1985, 
auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Sebastião Amancio Vieira e de Maria Vieira.

O pretendente: muRILO hEnRIquE SAnTAnA SEnA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/06/1995, agente de atendimento, natural de Riachão das Neves - BA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Amarildo Santos Sena e de Neuralice 
Alves Santana Sena; A pretendente: ThALIA mEnDES DE PAIVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/01/1998, vendedora, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Norberto Ferraz de Paiva e de Claudia 
Mendes Marciano.

O pretendente: LuIz FERnAnDO nunES GOmES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/02/1998, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Rogerio Gomes e de Ruth Nunes Gomes; A pretendente: AnA 
PAuLA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 19/07/1996, estudante, natural 
de Pimenta Bueno - RO, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Aparecida Souza dos Santos.

O pretendente: WAGnER FIDELIS BARREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/01/1987, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Monica Fidelis Barreira; A pretendente: JuLIAnA GOmES 
IBAnES OCAnhA, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1988, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sergne Carlos 
Ibanes Ocanha e de Julia Gomes.

O pretendente: JOãO VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/11/1953, corretor de 
imóveis, natural de Central de Minas - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Justino Vieira da Silva e de Amelia Bicalho; A pretendente: mARIA 
RICARDA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/04/1950, do lar, natural de Central 
de Minas - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rosalino 
Francisco Pereira e de Etelvina Acassia.

O pretendente: ThIAGO hEnRIquE AnJOLIn, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/07/1990, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdemir Anjolin e de Marcia Lucia Monteiro Anjolin; A preten-
dente: ALInE FERREIRA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 22/12/1994, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Edvaldo Caetano de Souza e de Avelina Ferreira Caetano de Souza.

O pretendente: AnTOnIO mARCOS DA SILVA LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/08/1987, supervisor de vendas, natural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Antônio Ferreira Lima e de Maria das 
Dores Araújo Silva; A pretendente: LuzIETE COnCEIçãO DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 13/12/1991, recepcionista, natural de Cruz das Almas - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Militão dos Santos e 
de Marineide Barbosa Conceição.

O pretendente: mARCOS APARECIDO GOmES DA SILVA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 06/08/1966, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Gomes da Silva e de Malvina Albu-
querque Silva; A pretendente: LuCIAnA COELhO DE CAmPOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 28/09/1972, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Coelho de Campos e de Nactalina Maria de Jesus.

O pretendente: VInICIuS mELLO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1994, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Celso Santos Alves e de Marcia Mello Ventura; A pretendente: ThAíS FERREI-
RA CAVALCAnTE, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1997, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Cicero Leão 
Cavalcante e de Lucineide Aparecida Ferreira Cavalcante.

O pretendente: PAuLO DOS SAnTOS ARAuJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/12/1994, nutricionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Derneval de Jesus Araujo e de Debora Regina dos 
Santos Araujo; A pretendente: mARIAnE DA SILVA SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/04/1990, analista jurídico, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Jose dos Santos e de 
Ana Lucia da Silva Santos.

O pretendente: EDuARDO BITEnCOuRT DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/05/1980, engenheiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Osmar Marques da Silva e de Iracema Bitencourt da Silva; 
A pretendente: ShEILA SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/12/1978, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Severino José da Silva e de Maria de Fatima Pires dos Santos.

O pretendente: PAuLO WAShInGTOn SILVESTRE DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/08/1998, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Gomes dos Santos e de Lucy Silvestre de 
Lima; A pretendente: ThAIS LImA DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1997, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Reinaldo Aparecido Lima de Jesus e de Aparecida de Lima Jesus.

O pretendente: huGO BuEnO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/03/1990, 
pedreiro, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Antonio Claudio Costa e de Santa Rosario Bueno Costa; A pretendente: 
ROSAnA DE ARAúJO, brasileira, solteira, nascida aos 28/03/1989, do lar, natural de 
Santana do Ipanema - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Rosana Marina de Araújo.

O pretendente: LuCAS DE mORAIS SILVA FELIx, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/09/1998, analista de planejamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio Francisco da Silva e Antonio Carlos Felix e 
de Paula de Morais Paula; A pretendente: nAyARA ThAmIRyS VIEIRA GuImARãES, 
brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1992, advogada, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Agnaldo da Silva Guimarães 
e de Marisa Penha Viera Guimarães.

O pretendente: GuILhERmE BAPTISTA SERnAGIOTTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/02/1992, jornalista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Roberto Sernagiotto e de Elaine Carlota Baptista 
Sernagiotto; A pretendente: AmAnDA AnDRADE SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/08/1994, biomédica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Ivan Barbosa Silva e de Lucélia de Andrade Silva.

O pretendente: GABRIEL DE nOVAIS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/07/1994, 
auxiliar de estoque, natural de Teixeira de Freitas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de João Borges da Silva e de Erleide Lucia de Novais 
Silva; A pretendente: STEPhAnIE BRITO DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 
01/05/1999, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Genisvau Ladislau de Sousa e de Clediana Brito Fonseca.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/04/1971, gerente comercial, natural de Terra Rica - PR, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Alves de Oliveira e de Aparecida Alves de 
Oliveira; A pretendente: ELIEnE mARIA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 26/10/1975, auxiliar de cozinha, natural do Distrito de Chã do Rocha, Município de 
Orobó - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Ferreira 
de Oliveira e de Iracema Maria Santos de Oliveira.

O pretendente: hEBER EVERTOn CASSAL, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/05/1983, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Adalberto Cassal e de Maria Freitas Neris 
Filha; A pretendente: DAyAnE DO nASCImEnTO PIRES DE PAuLA, brasileira, sol-
teira, nascida aos 04/05/1993, agente de asseio, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hélio Pires de Paula e de Vera Lúcia 
do Nascimento.

O pretendente: LAERTE BEzERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/12/1982, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Maria de Lourdes Bezerra; A pretendente: JOyCE IDALInO DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 15/10/1989, operadora de caixa, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Ascelino da Silva 
Neto e de Marilene Idalino da Silva.

O pretendente: ADILSOn AnGELO DO nASCImEnTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/07/2000, porteiro, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Franscisco do Nascimento e de Evilânia Maria 
Angelo da Silva Nascimento; A pretendente: VITORIA GIOVAnnA RuAS DE LImA, 
brasileira, solteira, nascida aos 30/07/2000, vendedora, natural de Taboão da Serra - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gilmar Francisco de Lima 
e de Adriana Xavier Ruas de Lima.

O pretendente: DEIWISOn SOBREIRA COImBRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/03/1991, motorista, natural de Porto Firme - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Carlos Lopes Coimbra e de Terezinha Sobreira Coimbra; A 
pretendente: TAInA CRISTInA mARquES kuDO PEnnA, brasileira, solteira, nasci-
da aos 23/04/1997, do lar, natural do Japão, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Rogério Sanches Penna e de Erika Cristina Marques Kudo Penna.

O pretendente: mARCIO SERGIO mEIRAS DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 15/05/1973, leiturista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo Meiras dos Santos e de Anisete Maria dos 
Santos; A pretendente: mARIA LúCIA ALVES DE mELO, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/07/1968, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Pedro Ferreira de Melo e de Joana Alves de Melo.

O pretendente: DARLy kAIO DOS SAnTOS SASSI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/05/1993, funileiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Darli Sassi e de Cicera Araujo dos Santos; A pretendente: LuA-
nA CInTIA DOS SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/10/1991, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Joaquim da Silva Filho e de Liege dos Santos Silva.

O pretendente: ROmáRIO DA SILVA SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/09/1995, 
coletor, natural de Glória do Goitá - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Josenildo Herculano de Souza e de Marly Marculino da Silva; A pretendente: 
LAnA GABRIELA LuCIO VICEnTE, brasileira, solteira, nascida aos 30/10/1987, babá, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Carlos Alberto Vicente e de Cezarina Martins Lucio.

O pretendente: WILLIAm PEREIRA DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/08/1993, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Elaine Pereira de Souza; A pretendente: BEATRIz JOSEFA 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/10/1996, do lar, natural de Arapiraca - AL, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Francisco da 
Silva e de Cristiane Josefa da Silva.

O pretendente: ALEx DE mELLO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/09/1979, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Severino José da Silva e de Maria Leni de Mello Silva; A pretendente: TATIAnE 
SOuzA mOREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 09/11/1983, operadora de tele-
marketing, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Belmiro Alves Moreira e de Edilma Souza Moreira.

O pretendente: FELIPE DE SAnTAnA AnTOnIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/12/1994, churrasqueiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Pimenta Antonio e de Marizete Maria de Santa-
na; A pretendente: mARIA kELLy VICTOR DE LImA, brasileira, solteira, nascida aos 
03/06/1988, do lar, natural de Poço Branco - RN, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Manoel Santiago de Lima e de Maria Aparecida Victor de Lima.

O pretendente: AuRInO ALVES TEIxEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/03/1980, 
motorista, natural de Boa Nova - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Jonas Alves Teixeira e de Aurea Maria de Jesus; A pretendente: ELIAnA 
CARDOSO ROChA, brasileira, solteira, nascida aos 05/02/1986, estudante, natural 
de Iguaí - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Eusemar 
Cardoso Rocha e de Avani Angélica Rocha.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: mAuRO AnTOnIO SOBRInhO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 29/05/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo Antonio Sobrinho e de Neuza Maria 
de Assunção. A pretendente: mARIA DAS GRAçAS nASCImEnTO DA SILVA, profis-
são: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Paulistana, PI, data-nascimento: 
20/03/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Miguel 
da Silva e de Aldair do Nascimento da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA DE SOuzA, profissão: sepultador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Uruçuca, BA, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosival Teles de Souza e de Eunice Soares da Silva. A 
pretendente: ARILEnE ALVES DE BRITO, profissão: diarista, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/03/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Moisés Alves de Brito e de Vera Lúcia dos Santos Brito.

O pretendente: ÉDInO RODRIGuES DE mATOS, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itanhém, BA, data-nascimento: 27/06/1959, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Rodrigues de Matos e de 
Santina Ferreira de Matos. A pretendente: IVAnILDA SALES DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Cornélio Procópio, PR, data-nascimento: 
18/06/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
da Silva e de Irenilda Sales da Silva.

O pretendente: JOELmIR FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: borracheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: de Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 05/05/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Fernandes de Araújo 
e de Hilda de Oliveira Santos. A pretendente: CAROLInA SILVA CARVALhO, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
26/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmaro Jose 
de Carvalho e de Zilda Beraldes da Silva.

O pretendente: JOSÉ FIRmInO PImEnTA DE SOuzA, profissão: analista de Recursos 
Humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: em Barra, BA, data-nascimento: 22/01/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Rafael Soares de Souza e 
de Ana Lúcia Cardoso Pimenta de Souza. A pretendente: TAmIRES mARquES BOR-
GES, profissão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Osasco, SP, data-nascimento: 21/10/1990, residente e domiciliada em Osasco, SP, filha 
de Ivani Marques Borges.
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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

O pretendente: CRISTIAnO DE LImA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 10/11/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Cicero Pedro da Silva e de Cicera Maria de Lima 
Silva. A pretendente: EmAnuELA DIAS ALmEIDA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1997, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Janio Felix de Almeida e de Maria Neuma Dias 
Almeida. R$ 13,45

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EWERTOn RODRIGuES JORDãO, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/11/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edmilson Rodrigues Jordão e de Juciene 
Ventura de Almeida Jordão. A convivente: JuLIAnA mARIA DE ALmEIDA SAnChEz, 
profissão: técnica de segurança do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: Carpina 
- PE, data-nascimento: 10/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Manuel Antonio Sanchez Sanchez e de Janague Ventura de Almeida. R$ 13,45

O convivente: hEnRIquE AnTunES DE SOuzA, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araçatuba - SP, data-nascimento: 15/10/1988, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Selmo de Melo e Souza e de Rivania Antunes de Oli-
veira e Souza. O convivente: hERmAnn GuImARãES DuARTE GOuLART, profissão: 
relações públicas, estado civil: solteiro, naturalidade: Goiânia - GO, data-nascimento: 
12/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Hermann Duarte 
Goulart e de Maria Teresa Junqueira Guimarães Goulart. R$ 13,45 

O pretendente: FELIPE FERREIRA DE LImA, profissão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: de Bom Jardim, PE, data-nascimento: 12/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Ferreira de Lima e de Maria Teresa de 
Lima. A pretendente: CLEAnE CASTRO SILVA, profissão: balconista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 29/07/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Antonio da Silva e 
de Maria Alice Castro Silva.

O pretendente: mARCELO COSTA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/07/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Iduilis Isidorio Costa e de Tatiana Conceição 
Silva. A pretendente: ALInE CInOBILInO RODRIGuES, profissão: consultora comer-
cial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Espedito Rodrigues e de 
Dermila Cinobilino Rodrigues.

O pretendente: SILmAR VITAL DOS SAnTOS, profissão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itaituba, PA, data-nascimento: 07/10/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Erasmo Vital da Silva e de Maristela Ferreira da Silva. A 
pretendente: GIVAnEIDE BATISTA DA SILVA, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 05/09/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olavo da Silva e de Ana Batista de Jesus Silva.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA mOREIRA, profissão: analista de dados, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 01/10/1994, residente e 
domiciliado em Osasco, SP, filho de José Reginaldo Moreira e de Adriana Ferreira da 
Silva Moreira. A pretendente: kAREn GuImARãES DE OLIVEIRA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 25/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Nunes de Oliveira 
e de Vania Maria Guimarães Oliveira.

O pretendente: SAnDRO SILVA DE OLIVEIRA, profissão: ajudante de carga e descarga, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 17/11/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José de Oliveira. A pretendente: 
REnATA DE SOuzA LOPES, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/10/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lopes Sobrinho e de Edna Luiza de Souza.

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 
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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: LEOnARDO DA CRuz, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 20/06/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose da Cruz e de Maria Enaura da Silva 
Cruz. A pretendente: PAOLA yumI kOnDO, estado civil solteira, profissão analista 
de importação, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (30/04/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso Norio Kondo e de Izaura 
Yassuco Noguchi Kondo.

O pretendente: FELIPPE AnDRE PERInI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
técnico de segurança, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 09/10/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Robson Perini e de 
Tania Rita Lanfredi Perini. A pretendente: AnDREA CARmEn ARnEz AhEnkE, estado 
civil solteira, profissão médica, nascida em Cochabamba, Bolivia, no dia (16/07/1987), 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose Alberto Arnez Cassis e de Beatriz 
Patricia Ahenke Cassis.
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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