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A tecnologia na 
indústria e os 

desafios da produção 
durante a pandemia

O impacto gerado 
pela pandemia do 
Coronavírus afetou 
de diversas formas as 
empresas, não só no 
contexto brasileiro, 
mas global

Entre os principais 
efeitos causados 
pela COVID-19 e 

a aplicação das medidas 
restritivas, foi a adoção 
em massa de ferramentas 
tecnológicas como forma 
de auxiliar as companhias 
com relação às necessida-
des do mercado. No setor 
industrial, esse processo 
não aconteceu de maneira 
diferente. A transformação 
digital tornou-se peça fun-
damental para atravessar 
este momento e grande 
parte dessa rotina deverá 
se perpetuar com o futuro 
da tecnologia na indústria.

De certo modo, pratica-
mente todas as tomadas 
de decisão passaram a ter 
como componente a pan-
demia, seja na segurança 
dos funcionários, na nova 
capacidade produtiva, bem 
como no futuro do merca-
do. Essa necessidade cons-
tante de “reprogramar” o 
negócio, imposta por esse 
novo cenário, sugere uma 
tomada de decisão mais rá-
pida, baseada em números 
e com maior componente 
analítico. 

Para que isso seja possí-
vel, a tecnologia se torna 
essencial para o desen-
volvimento de soluções 
inovadoras e para melhorar 
a comunicação entre as 
equipes. Neste momento, o 
home office, por exemplo, 
é peça chave para garantir 
que parte do setor continue 
operando de modo quase 
contínuo, sem rupturas em 
relação à forma como era 
feito anteriormente. 

É claro que vemos a trans-
formação digital com bons 
olhos, mas, até chegarmos 
neste patamar, os desafios 
trazidos pela pandemia 
foram inúmeros e as indús-
trias precisaram lidar com 
cada um deles, apoiadas 
pela tecnologia. 

Neste contexto, é preci-
so atentar-se em especial 
a algumas questões, são 
elas: cuidar das pessoas e 
manter a moral da equipe 
elevada - mesmo sabendo 
que o ambiente econômico 
não era o ideal -, readequar 
a capacidade de produção, 
adequar as atividades aos 
novos protocolos, obter 
mais flexibilidade em re-
lação ao que produzir e 
adaptar a rotina de trabalho 
ao home office. 

Além disso, é necessário 
manter o nível adequado de 
matéria-prima e materiais 
intermediários, ajustar as 
equipes para o novo cená-
rio de produção, manter o 
olhar no cenário futuro para 
compreender o momento 
certo da retomada e buscar 
aumentar o alinhamento 
entre a cadeia produtiva, 
comercial, planejamento e 
produção. 

Nesse contexto, as em-
presas que já contavam 
com um processo de trans-
formação digital em um 
nível de maturidade mais 
avançado e com pessoas 
preparadas para decisões 
analíticas, certamente, sa-
íram na frente, tanto para 
continuar a operar remota-
mente, como para tomada 
de decisões mais rápidas 
e manter todos os times 
alinhados na comunicação. 
À medida que o negócio 
precisa se tornar mais com-
petitivo, tudo isso necessita 
da tecnologia para apoiar 
as decisões e garantir o 
suporte necessário para as 
operações envolvidas.

A indústria tem um ciclo 
longo de investimentos e, 
por conta disso, as trans-
formações ainda estão 
por vir no que se refere 
aos processos fabris. Esse 
avanço deve se estender ao 
longo dos anos em um ritmo 
ainda maior do que se não 
houvesse a pandemia, moti-
vado, principalmente, pela 
inclusão da tecnologia na 
indústria. Neste sentido, a 
digitalização aparece como 
a principal tendência para 
o setor. 

Entretanto, o que dife-
rencia cada companhia no 
que se refere ao desenvol-
vimento é a intensidade 
e a maneira como cada 
uma delas incorpora esses 
avanços. Com o surgimento 
da pandemia, as pessoas 
buscaram apoio nas fer-
ramentas digitais, não só 
pelo papel que desempe-
nham no trabalho, mas pela 
experiência que tiveram 
durante esse período. Isto 
tem se refletido dentro das 
empresas e deve continuar 
ao longo dos próximos anos. 

Estar atento às mudanças 
dos clientes e do mercado e 
se planejar para esse novo 
cenário é a melhor forma 
de adaptar seus produtos e 
serviços, bem como aplicar 
a alternativa que melhor se 
encaixa no contexto da em-
presa. Algumas, por exem-
plo, incorporarão apenas o 
home office, outras partirão 
para o comércio eletrônico, 
enquanto as demais terão 
que pivotar e encontrar 
outro nicho de mercado.

Todos esses ingredientes 
apontam para um avanço 
ainda mais veloz em direção 
ao conceito de “Industria 
4.0”, não só por ter per-
cebido a importância da 
tecnologia para o desen-
volvimento dos negócios, 
mas porque as pessoas se 
tornaram mais digitais e 
optaram por esse caminho. 
Ao contrário do que se pen-
sa, a transformação digital 
não é somente a soma dos 
softwares utilizados por 
uma corporação, mas, sim, 
a mentalidade com que o 
negócio é conduzido. 

Portanto, quanto mais 
preparada a empresa es-
tiver para essa transfor-
mação, maiores serão suas 
chances no futuro.

(*) - É CIO da Termomecanica, 
empresa líder na transformação de 

cobre e suas ligas.

Walter Sanches (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: LuIz CLáuDIO SOuzA SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/06/1989, tosador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Laécio Almeida Soares e de Rita de Cássia Souza Pinheiro Soares; A pre-
tendente: REGIAnE DA COSTA SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 25/11/1991, do 
lar, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Linauro 
Cordeiro de Souza e de Ana Graça da Costa Souza.

O pretendente: ELEnILDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/09/1990, carpinteiro, natural de Queimadas - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Roberto Pereira da Silva e de Maria Aparecida Afonso da Silva; A 
pretendente: nAIAnE DO nASCImEnTO RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/08/1990, analista comercial, natural de Esperança - PB, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de José Nivaldo Rodrigues do Nascimento e de Maria Edleusa 
do Nascimento Rodrigues.

O pretendente: HEnRIquE BATISTA SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/06/2001, ajudante geral, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Ilson de Oliveira Souza e de Miriam Batista da Costa 
Souza; A pretendente: mARIA KATHLEEn PATRIOTA DIAS, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/08/2001, do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Inaldo dos Santos Dias e de Rosi-
cleide Patriota.

O pretendente: PIERRy ARIOVALDO PInTO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 06/01/1992, empacotador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Arnaldo Alves da Silva e de Ivete de Sousa Pinto; A pretend-
ente: GLAuCE BARBOSA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 02/08/1993, 
analista de sac, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Odilon da Silva Filho e de Sandra Barbosa dos Santos.

O pretendente: DEmETRIuS JuLIAnO DE FREITAS BRAnCO GuEDES, brasileiro, 
divorciado, nascido aos 15/08/1978, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Pedro Guedes e de Maria da Graça de 
Freitas Guedes; A pretendente: SILVAnA CRISTInA DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/12/1978, manicure, natural de Viradouro - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Luiz dos Santos e de Marlene das 
Graças de Souza Santos.

O pretendente: ERICK LImA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/10/1994, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Hemy Custodio da Silva e de Carmem Silva Lima do Nascimento; A pretendente: KE-
zIA mEnDOnçA DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 26/04/1997, comerciante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Anderson 
Paulo de Jesus e de Michele Ferreira Mendonça.

O pretendente: CLÉRISTOn SAnTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/05/1994, açougueiro, natural de Poções - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Lucinalva Santos da Silva; A pretendente: PATRICIA SAnTOS BATISTA 
FREIRE, brasileira, divorciada, nascida aos 27/12/1992, repositora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Batista Freire e 
de Ornélia Silva Santos.

O pretendente: JOSÉ REnILDO nASCImEnTO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 25/09/1987, pedreiro, natural de Araci - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Nailton Martins dos Santos e de Valdeci Santana Nascimento; 
A pretendente: LAnE CRISTInA DOS SAnTOS RAmOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/04/1983, babá, natural de Santo Antônio de Jesus - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Fernando dos Santos Ramos e de Maria Filomena 
dos Santos Ramos.

O pretendente: WILLIAm DOS SAnTOS RESEnDE, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 22/01/1989, operador de empilhadeira, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Luis Francisco de Resende e de Maria Lucia 
dos Santos Resende; A pretendente: SImOnE mARIA SAnTAnA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/08/1991, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Helio Tomaz Santana e de Edneusa Maria de Araujo.

O pretendente: ALBERTO LuIz DE COuTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/10/1970, 
tecelão, natural de Berilo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Santos 
Luiz de Couto e de Maria Fernandes Rodrigues e Couto; A pretendente: LAuDIAnA 
BORGES PRImO, brasileira, solteira, nascida aos 14/04/1982, auxiliar de limpeza, 
natural de Ouro Verde de Minas - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Cantídio Borges dos Santos e de Jordelina Rodrigues Primo Santos.

O pretendente: mARCELO CABRAL DE ALmEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1988, auxiliar de serviços gerais, natural de Ubá - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Valdir Jaime de Almeida e de Deuzeni da Silva Cabral; A 
pretendente: JOSILEnE APARECIDA SAnTOS LImA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/07/1992, auxiliar administrativo, natural de Itacarambi - MG, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jeronimo Pacheco Lima e de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: VALTER mARIAnO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/09/1978, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Mariano da Silva Sobrinho e de Maria Santana Luiz da Silva; A pre-
tendente: mARILSA nEVES SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 07/04/1973, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Edivaldo Bispo Santana e de Irene Neves Santana.

O pretendente: FLAVIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1990, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Fábio José Ferreira da Silva e de Maria Mirtes da Silva; A pretendente: 
SImOní FERnAnDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 09/06/1988, babá, 
natural de Lavras - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Alexandre da Silva e de Conceição Aparecida da Silva.

O pretendente: JOãO AmBROSIO DOS AnJOS FILHO, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 28/10/1966, encarregado de expedição, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Ambrosio dos Anjos e de Conceição 
Preciliana dos Anjos; A pretendente: ROSEmEIRE VIEIRA DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 05/05/1980, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Domingos Ilario dos Santos e de Maria 
Aparecida Vieira dos Santos.

O pretendente: HIGOR GARCEz DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1998, embalador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Paulo Santana dos Santos e de Marcia Lopes Garcez; A pretendente: 
ARIADnE mOuRA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 19/08/1994, auxiliar 
de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antenor Francisco Ferreira e de Andrelina Maria de Moura.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/06/1969, porteiro, natural de Goioerê - PR, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Ivone Pereira da Costa; A pretendente: AnTOnIA VIEIRA PRADO, bra-
sileira, solteira, nascida aos 03/05/1965, copeira, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Alves Prado e de Antonia Vieira Prado.

O pretendente: VInICIuS LEmOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/06/1997, desenvolvedor de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Horacio Cardoso de Oliveira e de Maria Celeste 
Pereira Lemos; A pretendente: GABRIELLy OLIVEIRA mARTInS DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 23/01/2000, operadora de e-commerce, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Almir Martins da Silva e de Sidneide 
Oliveira da Silva.

O pretendente: DAnIEL PAuLO FRAnzOSO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
16/06/1981, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Delcio Franzoso e de Marilene Soares Franzoso; A pretendente: VAn-
DERLÉIA PEREIRA LunA, brasileira, divorciada, nascida aos 05/06/1985, vendedora, 
natural de Boqueirão - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
de Assis Alves dos Santos e de Dulcinea Pereira dos Santos.

O pretendente: JAmILSOn AnDRADE DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 04/07/1978, pintor de autos, natural de Pesqueira - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Arlindo de Oliveira e de Helena Maria Andrade de Oliveira; 
A pretendente: LIVAnEIDE ALVES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
15/11/1986, diarista, natural de Lapão - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ivânia Alves da Silva.

 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: mAuRICIO LuIz CunHA DE mORAIS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/01/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Morais e de Maria 
Bernadete Cunha de Morais. A pretendente: RAquEL DE OLIVEIRA mACCAGnAnI, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 27/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Antonio Maccagnani e de Isabel de Oliveira Maccagnani.

O pretendente: PAuLO RICARDO ROSSI DE SOuzA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aparecido de Souza 
e de Rosana Rossi de Souza. A pretendente: JAquELInE SAnTOS ALVES, profissão: 
conferente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nasci-
mento: 08/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson 
José Alves e de Soraia dos Santos.

O pretendente: DOuGLAS ESTEVãO DE SOuSA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 22/07/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Joaquim de Sousa e de 
Rosemaire Terezinha de Souza. A pretendente: JÉSSICA SILmARA LImA DAmASCEnA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 
15/07/1997, residente e domiciliada em Cajamar, SP, filha de João Lopes Damascena e 
de Maria da Conceição Lima.

O pretendente: ALAn CRISTIAn ROSA DE Sá, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 01/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Vieira de Sá e 
de Valéria Aparecida Alves Rosa. A pretendente: THAynAK LAySE DuARTE SILVA, 
profissão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: em Penedo, AL, data-
nascimento: 28/11/1995, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
José Messias da Silva e de Sônia Maria Duarte Silva.

O pretendente: RICARDO mOuRA DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 29/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elifael Moura de Oliveira e de Pedrina 
de Souza Moraes de Oliveira. A pretendente: AnA CRISTInA VEnTuRA mACHADO, 
profissão: empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Baixa Grande, 
BA, data-nascimento: 01/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Albertino Alves Machado e de Josefa Ventura Machado.

O pretendente: CRISPInIAnO DA COnCEIçãO SOuzA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 28/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes de Souza 
e de Maria do Rosario da Conceição Souza. A pretendente: AnA CAROLInA mEnDES 
VASCOnCELOS DE SOuzA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 29/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Otoniel Vasconcelos de Souza e de Lindinalva Aparecida Mendes de Jesus.

O pretendente: ROnALDO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: técnico de cabeamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Alagoinhas, BA, data-nascimento: 21/03/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raymundo Ferreira e de 
Eulina dos Santos Ferreira. A pretendente: WILmA CARIAS BATISTA, profissão: fotógrafa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaias de Oliveira Batista 
e de Adilce Carias Batista.

O pretendente: VInICIuS VASCOnCELOS PEREIRA, profissão: encarregado de 
supermercado, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
22/04/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo 
de Oliveira Pereira e de Rosana Santos Vasconcelos Pereira. A pretendente: TAIS nO-
VAES GOnçALVES, profissão: encarregada de supermercado, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente e domiciliada 
no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, filha de Jose Ricardo Gonçalves e de Juscelina 
Teixeira Novaes.

O pretendente: CLAyTOn APARECIDO GuEDES, profissão: decorador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 13/06/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Guedes e de Olira Maria de 
Moraes Guedes. A pretendente: SImOnE EDnA DE SOuSA, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 04/05/1987, residente e 
domiciliada em Caieiras, SP, filha de Jose Francisco de Sousa e de Edna Aparecida 
Francisco de Sousa.

O pretendente: máRIO JOSÉ DA SILVA EzEquIEL, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Gameleira, PE, data-nascimento: 25/05/1951, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Justino Ezequiel e de Maria de 
Lourdes da Silva Ezequiel. A pretendente: LuzIA DE SOuzA, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jaguapitã, PR, data-nascimento: 14/05/1959, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel de Souza e de Amélia Andreza.

O pretendente: ROnILSOn SILVA mIRAnDA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Caxias, MA, data-nascimento: 06/10/1976, residente e domiciliado em 
Cosmópolis, SP, filho de José Ribamar Oliveira de Miranda e de Maria Rosa Pereira 
da Silva. A pretendente: JOSEFA FERREIRA DE GOIS LImA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Lagoa do Ouro, PE, data-nascimento: 19/04/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gois de Lima e de 
Creuza Ferreira de Lima.

O pretendente: CICERO LEITE BARROS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cedro, PE, data-nascimento: 03/07/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ailton Barros e de Francisca Leite Vital Barros. A 
pretendente: RÚBIA THACIAnE ALmEIDA DA SILVA RIOS, profissão: professora, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: em Mairi, BA, data-nascimento: 08/12/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rúbson Silva Rios e de Luzinete 
Almeida da Silva Rios.

O pretendente: AnDREW FREITAS DA SILVA, profissão: motorista de caminhão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aderley Barros da Silva e de Apare-
cida Auxiliadôra de Freitas. A pretendente: AnA PAuLA mARIAnO ROSA, profissão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, 
data-nascimento: 04/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Daniel Antonio Rosa e de Lucinda Aparecida Mariano Rosa.

O pretendente: BRunO FERnAnDO mACHADO ARAuJO, profissão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/03/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Vieira Araujo e de Valdivina Ma-
chado. A pretendente: SARA mACEnA FÉLIX, profissão: fotógrafa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 25/10/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Silval Barbosa Félix e de Susana Macena de Lima Félix.

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: RAmOn DOS SAnTOS PAuTz, profissão: estoquista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Montanha - ES, data-nascimento: 23/09/1996, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edimilson Pautz e de Maria Aparecida dos 
Santos. A pretendente: CAmILA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Lagoa Nova - RN, data-nascimento: 22/09/2001, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Juarez Dantas de Oliveira e de Maria de 
Fatima da Silva Oliveira. R$ 14,55

O pretendente: ALEnIAS RAmOS RAmALHO, profissão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Sertãozinho - SP, data-nascimento: 08/03/1981, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Mauro Alves Ramalho e de Maria Rosa Ramos 
Ramalho. A pretendente: POLIAnA FLOR DE mAIO OLIVEIRA CAmARGOS, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas - MG, data-nascimento: 
23/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Ferreira Camar-
gos e de Maria do Socorro Oliveira. R$ 14,55

O pretendente: ALFEm FERnAnDES DE ARAuJO LImA, nascido nesta Capital, Moóca, 
SP, no dia (25/06/1983), profissão cinegrafista, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Fernandes Lima Neto e de Ivone 
Aparecida de Araujo Lima. A pretendente: VAnESSA DA SILVA SAnTOS, nascida nesta 
Capital Aclimação, SP, no dia (07/10/1991), profissão analista de arquitetura, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Aelcio Pereira 
dos Santos e de Maria José da Silva Santos.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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