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São Paulo, terça-feira, 30 de março de 2021

Como os benefícios influenciam na
produtividade dos colaboradores
Há alguns anos a motivação do trabalhador deixou de estar relacionada a apenas o valor do salário

A

nova geração de trabalhadores
continua dando valor ao dinheiro que recebe no quinto dia útil
do mês, mas isso não é tudo. Foi aí
que começaram a surgir outros tipos
de benefícios que têm como objetivo
central otimizar a qualidade de vida
dos colaboradores.
Hoje em dia, além dos benefícios
tradicionais já conhecidos — vale
-alimentação, plano odontológico,
auxílio creche —, aparecem propostas mais inovadoras, que passam a
ser adotadas pelas empresas. Entre
elas estão o no-dress code (vista-se
como quiser), happy hour, horários
mais flexíveis, lanches grátis e as
campanhas de premiação. Mas você
pode estar se perguntando se os
benefícios podem estar diretamente
ligados à motivação e produtividade
dos colaboradores, certo? E a resposta é: SIM!
De forma geral, eles proporcionam
um sentimento de segurança, confiabilidade e caráter saudável, o que
faz com que o funcionário trabalhe
com muito mais satisfação. Um funcionário motivado na equipe pode
transformar suas atitudes nas tarefas
diárias dentro da empresa. Ele tem
um sentimento de potencialidade
que o induz a colaborar e a ter uma
mentalidade ativa nos momentos de
tomar decisões e, em alguns casos,
são ações que podem transformar
situações na organização.
É certo que oferecer benefícios não
leva vantagens apenas para os colaboradores, mas para os clientes e para a
empresa como um todo. Uma dessas
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Os benefícios proporcionam um sentimento de segurança,
confiabilidade e caráter saudável.

vantagens é a retenção de talentos,
que é uma forma da empresa ter um
time mais alinhado e comprometido
com a organização. O que transmite
uma boa imagem da empresa para o
mercado. Um dos benefícios que podem
ser oferecidos para os colaboradores
são as campanhas motivacionais e de
premiação.
Como o próprio nome já diz, essas
campanhas têm o objetivo claro de
motivar os funcionários através de
premiações. Mas, a própria empresa
também se beneficia, podendo ter
redução nos encargos sociais. As
Campanhas de Premiação podem ser
pagas de forma recorrente e isenta
de encargos sociais. Suas campanhas

podem ser customizadas, desde o
tema, regulamento, adesão, comunicação e premiação. Por que ter uma
campanha na sua empresa? Com ela
você vai:
• Aumentar a produtividade da sua
equipe;
• Melhorar os resultados da sua empresa;
• Reduzir os encargos sociais;
• Otimizar a gestão de pagamentos;
• Criar sua própria campanha customizada;
• Integrar a campanha com as formas
de pagamento.
Fonte e outras informações: (https://
inmaispremios.com.br/).

Pandemia mudou a dinâmica
do mercado de tablets
A pandemia provocou mudanças de hábitos e comportamentos e mexeu com padrões
de consumo. Bom exemplo
vem dos consumidores de
tablets, que em 2020 trocaram os modelos de entrada
por modelos intermediários
e premium e incrementaram
o mercado que, embora tenha
caído 12,7% em termos de
vendas, cresceu 28,7% em
receita, quando comparado
a 2019.
Em 2020, foram vendidos 2,9
milhões de tablets e a receita
foi de R$ 2,3 bilhões. Os dados são da IDC Brasil, líder
em inteligência de mercado,
serviços de consultoria e conferências com as indústrias de
TI e Telecomunicações. “O
estudo remoto, o entretenimento e a impossibilidade de
viagens ao exterior levaram
a um aumento nas vendas
de tablets acima de R$ 700”,
afirma Rodrigo Okayama Pereira, analista de mercado da
IDC Brasil.
Segundo ele, esse movimento
está em linha com a transformação que fabricantes e
canais têm implantando nos
últimos anos em termos de
estratégia, mix de produtos e
foco. “O mercado tem apontado cada vez mais para tablets
com especificações técnicas
melhores, o que justifica os
modelos intermediários e
premium ganhando mais importância e participação”. No
1º trimestre de 2020, foram
vendidos 674.163 tablets no
Brasil, 3% a menos do que no
mesmo período de 2019.
Para o período se esperava
uma queda de 10%, mas a volta
às aulas e os primeiros sinais

da pandemia equilibraram o
consumo do dispositivo. No 2º
trimestre, porém, o mercado
de tablets sofreu uma queda
que não experimentava desde
2016: com vendas de 477.377
dispositivos, caiu 32,3% em
relação ao mesmo período
de 2019 e 29,2% em relação
aos três primeiros meses de
2020. A reação começou no
3º trimestre.
Em julho, agosto e setembro foram comercializados
747.852 unidades, sendo
681.817 para o varejo, 66.035
para o mercado corporativo e
uma receita total de US$ 129
milhões. O 4º trimestre foi o
melhor do ano, com a venda
de um milhão de tablets:
956.045 para o varejo e 87.253
para o mercado corporativo,
com destaque para a entrega
de dispositivos para projetos
públicos do governo e educação. Nos três últimos meses
de 2020 a receita foi de US$
147 milhões.
Para 2021, a IDC prevê
um crescimento de 24% no
mercado de tablets. Segundo Rodrigo Pereira, a IDC
vem acompanhando grandes
projetos públicos e privados
voltados para a educação e a
expectativa é que esse segmento seja um dos responsáveis pela alta no mercado total
de tablets, especialmente
nesse cenário em que o ensino remoto tem se mostrado
uma solução pontual viável
e instituições de ensino têm
considerado o retorno gradual
e estudado opções de ensino
remoto parcial, mesmo após o
fim da crise do Coronavírus.
Fonte e outras informações:
(www.idc.com).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIODE
DEREGISTRO
REGISTROCIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito de Jardim São Luís

O pretendente: Alberto Franco Rezende, brasileiro, viúvo, nascido aos 09/10/1950,
aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de
Sebastiana Rezende; A pretendente: Maria Aparecida da Silva, brasileira, divorciada,
nascida aos 26/12/1970, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Santos Dimas da Silva e de Ambrosina Gil da Silva.

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

O pretendente: Alessandro José Pereira, brasileiro, divorciado, nascido aos
17/02/1978, socorrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, filho de José Pereira Neto e de Maria José Ribeiro Pereira; A pretendente: Karina
Amorim Gomes, brasileira, solteira, nascida aos 28/10/1983, funcionária pública,
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ananias
Oliveira Gomes e de Araguaci dos Santos Amorim Gomes.

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial
O pretendente: Douglas Marques de Castro, brasileiro, solteiro, nascido aos
22/06/1972, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, filho de Benedito Teixeira de Castro e de Olga Marques do Vale; A pretendente:
Adriana Cristina de Oliveira, brasileira, solteira, nascida aos 07/10/1976,
pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha
de Vitor Alexandre de Oliveira e de Marisa Aparecida de Oliveira.
O pretendente: Jean Andrade Machado, brasileiro, solteiro, nascido aos
25/09/1992, analista financeiro de telecon, natural de São Paulo - SP, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Gilton Alves Machado e de Eliane Andrade
dos Santos; A pretendente: Carina da Silva Nascimento, brasileira, solteira,
nascida aos 02/07/1995, analista financeira de telecon, natural de Seabra - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vanderlei Lopes do Nascimento e
de Ernestina Francisca da Silva.
O pretendente: Thomas Matthias Valentine Schmitt, brasileiro, solteiro,
nascido aos 29/04/1965, engenheiro mecânico, natural de São Paulo - SP, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nelson Small Schmitt e de Susan Valentine
Schmitt; A pretendente: Lidiane Lopes Reis, brasileira, divorciada, nascida aos
30/03/1979, do lar, natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Laudir de Oliveira Reis e de Silvia Lopes Reis.
O pretendente: Tiago Almeida Viana, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/08/1993,
eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP,
filho de Adrião Novais Viana e de Claudia Almeida Rocha Viana; A pretendente:
Daniely Vasconcelos Rodrigues da Silva, brasileira, solteira, nascida
aos 20/12/1992, enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em
São Paulo - SP, filha de Deusdedit Rodrigues da Silva e de Maria Socorro Vasconcelos Pereira da Silva.
O pretendente: Rogério Callado Rodrigues, brasileiro, divorciado, nascido
aos 19/10/1971, escrevente substituto da oficial, natural de Jardinópolis - SP, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo Rodrigues dos Santos e de Evanice
Callado Rodrigues dos Santos; A pretendente: Maria da Conceição Aguilar
Silva, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1979, empresária, natural de Joaíma - MG,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Oliveira da Silva e de Almerinda
da Costa Aguilar.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CARLOS ALBERTO VELCIC, profissão: funcionário público estadual, estado
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 20/03/1964, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Karlo Velcic e de Dirce da Silva Velcic.
A pretendente: TAMIRIS BATISTA DE LIMA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/07/1987, residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonardo Fidelis de Lima e de Ivanilde Batista Mauricio.
O pretendente: MARCOS ANTONIO SILVA PEREIRA, profissão: mecânico, estado
civil: divorciado, naturalidade: em Floriano, PI, data-nascimento: 03/08/1983, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José Pereira da Silva e de
Sueli Silva Pereira. A pretendente: AMANDA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA,
profissão: auxiliar administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP,
data-nascimento: 10/02/1992, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Pedro
José Barbosa e de Andrea Aparecida de Souza Barbosa.
O pretendente: PEDRO PUPO GONÇALVES, profissão: auxiliar de escritório, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 07/01/1999,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luís Carlos Gonçalves e
de Maria Aparecida Pupo Gonçalves. A pretendente: BRUNA GABRIELE FERREIRA
NUNES, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em
Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 09/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito,
São Paulo, SP, filha de Edilson Rocha Nunes e de Rosemeire Ferreira Alves Nunes.
O pretendente: RÔMULO BISPO ALVES, profissão: músico, estado civil: solteiro, naturalidade: em Curimatá, PI, data-nascimento: 07/11/1986, residente e domiciliado neste
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ozete Bispo Alves. A pretendente: ANDREA DA SILVA
BEZERRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Caieiras, SP, datanascimento: 02/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de
Jose Felipe Bezerra Filho e de Arlete Pereira da Silva.
O pretendente: VINÍCIUS AUGUSTO BARCELOS DA COSTA, profissão: almoxarifo, estado
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/03/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lelio Barcelos da Costa e de Mariana Felix Barcelos
da Costa. A pretendente: SINARA RIBEIRO SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/09/1992, residente e domiciliada neste
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Reis da Silva e de Maria de Lourdes Ribeiro da Silva.

O pretendente: Rumenigge Cézar Hauth, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/03/1994,
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho
de Rosvaldo Cezar Hauth e de Rosangela Ferreira Hauth; A pretendente: Waleska
Suellen Silva Galbes, brasileira, solteira, nascida aos 07/03/1993, professora,
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Wagner
Aparecido Nery Galbes e de Adriana Cristina dos Santos Silva.
O pretendente: Felipe Mendes dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/11/1995,
inspetor de segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP,
filho de Carlos Roberto dos Santos e de Roseli Mendes Rasquinho dos Santos; A pretendente: Andreza Rodrigues Gomes de Vasconcelos, brasileira, solteira, nascida
aos 26/02/1995, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Gilberto Gomes Vasconcelos e de Gelzimar Rodrigues de Vasconcelos.
O pretendente: Cristiam Alencar Silvério, brasileiro, solteiro, nascido aos
02/03/1995, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, filho de Wagner Elias Silvério e de Silvia Alencar da Silva Silvério; A pretendente:
Vanessa Lima do Amaral, brasileira, solteira, nascida aos 01/11/1994, auxiliar
administrativo financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Abmael Silva do Amaral e de Solange Bezerra de Lima.
O pretendente: Marcelo Machado do Amaral, brasileiro, solteiro, nascido aos
26/10/1971, analista de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em
São Paulo - SP, filho de João do Amaral e de Antonia Ferreira Machado do Amaral; A pretendente: Carla Gonçalves Tanaka, brasileira, solteira, nascida aos 28/01/1982,
analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Mario Tanaka e de Maria de Jesus Gonçalves.
O pretendente: Erinaldo Alves de Souza, brasileiro, solteiro, nascido aos
07/03/1988, repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, filho de Nelson Fernando de Souza e de Elênice Alves dos Santos Souza; A pretendente: Ingrid Alves Barbosa, brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1989, do lar,
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião
Leite Barbosa e de Eliete Alves.

O pretendente: FLAVIO DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: pintor, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Santa Luz, BA, data-nascimento: 26/07/1970, residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Martiniano Gomes dos Santos e de Terezinha Alves
de Oliveira. A pretendente: ROSANA CARDOSO, profissão: auxiliar de expedição, estado
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/03/1974, residente
e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Alvaro Cardoso e de Ires Cardoso.
O pretendente: AGLÉSIO SALÚ GUEDES, profissão: porteiro, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Barbalha, CE, data-nascimento: 04/12/1992, residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Xavier Guedes e de Marilene Salu Guedes. A pretendente: MONIQUE FREIRE ALVES BONFIM, profissão: manicure, estado
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/01/1994, residente e
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odilon Alves Bonfim Neto e de Vera
Lucia Safi Freire.
O pretendente: JOÃO HENRIQUE SILVA DE LIMA, profissão: engenheiro civil, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/12/1997,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cléber Henrique de Lima
e de Rita de Cássia da Silva. A pretendente: SARA FELIPE DOS SANTOS, profissão:
assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP,
data-nascimento: 15/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha
de Francisco Zacarias dos Santos e de Janaina Maria Felipe de Jesus.
O pretendente: MATHEUS LENDRO LIMA, profissão: instalador de tela, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 28/01/1999,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Lopes Lima e de
Leozita Araújo Leandro Lima. A pretendente: GABRIELY PATRICIA SILVA DOS SANTOS,
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento:
14/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clovis Jose
dos Santos e de Gabriela Patricia de Sousa Silva.
O pretendente: JOSÉ LUÍS DOS SANTOS, profissão: balconista, estado civil: divorciado,
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/10/1976, residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernardo Pereira dos Santos e de Sonia Maria dos
Santos. A pretendente: YULISA VERNAZA BURITICA, profissão: assessora comercial,
estado civil: divorciada, naturalidade: em Cali, na Colômbia, data-nascimento: 24/10/1977,
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celimo Vernaza Ramos e
de Maria Nereida Buritica Peña.
O pretendente: LUCIANO ARAÚJO DA SILVA, profissão: líder de manutençao, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 21/06/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Araújo da Silva e de
Francisca Viana da Silva. A pretendente: JOYCE CAROLINE DE SOUZA RIZZO, profissão: analista de risco sócio ambiental, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,
SP, data-nascimento: 29/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP,
filha de Marcos Antonio Rizzo e de Gislene Aparecida de Souza.

O pretendente: Alessandro da Silva Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido aos
17/10/1977, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, filho de Wilson de Oliveira e de Elza Maria da Silva Oliveira; A pretendente: Kelly
Catarino Reis França, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/1981, professora,
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cosmo
dos Reis França e de Vilma Catarino França.
O pretendente: Bruno Lima Domingues, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/03/1989,
analista de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP,
filho de Laudelino Cezar Domingues e de Neide Lima Santos; A pretendente: Jéssica
Silva Luz, brasileira, solteira, nascida aos 01/11/1991, gerente administrativo, natural
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Arenildo Pereira
da Luz e de Miracy Silva da Luz.
O pretendente: Fellipe Anderson Ferreira de Lima Pereira, brasileiro,
solteiro, nascido aos 28/04/1993, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Antonio da Silva Pereira e de Rosilane Ferreira de Lima Pereira; A pretendente: Jennifer Ferreira da Silva,
brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1992, vendedora, natural de Diadema - SP,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jeziel Neris da Silva e de Adriana
Aparecida Ferreira.
O pretendente: José Adelson Matos Alves Júnior, brasileiro, solteiro,
nascido aos 25/10/1985, motorista, natural de Euclides da Cunha - BA, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Adelson Matos Alves e de Belonaide Dantas Alves; A pretendente: Rosimar Ramos dos Santos, brasileira,
solteira, nascida aos 21/05/1984, atendente, natural de Euclides da Cunha - BA,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Martim Alves dos Santos e de
Epifânea Ramos de Jesus.
O pretendente: Alessandro Anibal da Conceição, brasileiro, divorciado,
nascido aos 18/08/1975, técnico de ar condicionado, natural de São Paulo - SP,
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Eudoxio Anibal da Conceição e
de Alice Silva da Conceição; A pretendente: Fabiana dos Santos Silva, brasileira, solteira, nascida aos 06/05/1981, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Elias da Silva e de Maria de Lourdes
Ribeiro dos Santos.
O pretendente: Ian de Sousa, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/11/1996, gesseiro, natural de Pedra Azul - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho
de Orisvaldo de Sousa e de Ivete Brigida de Jesus; A pretendente: Tayna Lorena
Peixoto, brasileira, solteira, nascida aos 22/08/1999, do lar, natural de São Paulo
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Idalino dos Santos Peixoto
e de Irene Lorena Peixoto.
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

O pretendente: NIVALDO OLIVEIRA MELO, profissão: eletricista, estado civil:
divorciado, naturalidade: em Seabra, BA, data-nascimento: 10/06/1969, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luisa Oliveira Melo. A pretendente: JOSEANE ANJOS DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado civil:
solteira, naturalidade: em Seabra, BA, data-nascimento: 24/07/1991, residente e
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Rodrigues de Oliveira e
de Joanita Maria dos Anjos.
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
5º Subdistrito - Santa Efigênia

Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WILLIANS VAZ RODRIGUES, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Raimundo Nonato Rodrigues e de Raimunda Vaz
Batista. A pretendente: ROSENIR RISOLENE DE LEMOS, profissão: do lar, estado
civil: solteira, naturalidade: Agrestina - PE, data-nascimento: 09/08/1994, residente e
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Severino Antonio Alves e de Risolene Maria
de Lemos.
R$ 14,55
O pretendente: ÉRIK HENRIQUE MOREIRA DOURADO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 25/01/1982, residente
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edil da Silva Dourado Filho e de Ilma
Moreira Dourado. A pretendente: JOYCE MARA BORDIGNON, profissão: operadora
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento:
25/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Vera Lucia Bordignon.
R$ 14,55
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

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 076B-FDB1-3A45-11E8.
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