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Há espaço para o 
retorno ao trabalho 

presencial?

As empresas 
devem emergir 
da pandemia 
enfrentando modelos 
híbridos de trabalho

Em maior ou menor 
escala, a grande 
maioria das orga-

nizações planeja manter 
as atividades remotas. 
Para dar uma ideia do 
cenário que nos espera, 
um recente levantamento 
realizado pela KPMG no 
Brasil indica que 85% das 
companhias pretendem 
mesclar o home office com 
as atividades presenciais. 
Mesmo com o avanço da 
vacinação, apenas 15% 
dos entrevistados não pla-
nejam manter o trabalho 
virtual. 

Esse percentual é ainda 
menor quando falamos 
do setor de TI: um le-
vantamento realizado 
pela Brasscom revela 
que 100% das empresas 
planejam manter cola-
boradores no modelo de 
teletrabalho, quase 10% 
delas em sua totalidade. 
O novo cenário que se 
desenha traz à tona uma 
série de discussões legais, 
trabalhistas, culturais e 
até de estratégias e pro-
cessos de negócio. 

Nada é certo ou está 
definido. Uma das poucas 
certezas que temos para 
o pós-pandemia é justa-
mente que não existirá 
mais um padrão a ser 
seguido: o foco, mais do 
que nunca, estará nas 
pessoas e em garantir 
que elas se sintam bem e 
consigam ser produtivas 
de onde quer que dese-
jem trabalhar. Até porque 
hoje elas estão espalhadas 
Brasil afora. 

O Digital Workplace ou 
Work Anywhere, como 
vem sendo chamado, 
prevê que os colabora-
dores trabalhem e pro-
duzam de qualquer lugar, 
inclusive do escritório. 
A pandemia veio expor 
exatamente a capaci-
dade de adaptação de 
pessoas e empresas, com 
cadeias operacionais 
totalmente reorganiza-
das e novas formas de 
trabalho se mostrando 
extremamente eficien-
tes, com adoção de me-
todologias ágeis e outras 
técnicas que garantem a 
integração do time e foco 
no resultado do negócio. 

Mas se de um lado vimos 
trabalhadores afirmar 
ter alcançado o melhor 
balanço entre as vidas 
profissional e pessoal, de 
outro temos aqueles que 
sentem a necessidade - 
emocional ou operacional 
- de estar em unidades 
físicas de trabalho presen-
cial, cercado de colegas 
e sob uma infraestrutura 

que lhes assegure a pro-
dutividade. 

Muitos acreditam que o 
maior desafio do ‘Anywhe-
re’ é manter, sustentar e 
promover a cultura or-
ganizacional, as relações 
humanizadas e o cuidado 
com o indivíduo que cha-
mamos de colaboradores. 
E, sim, é uma preocupa-
ção legítima e pertinente. 
É fundamental estarmos 
atentos a esses aspectos. 
Os encontros presenciais 
vão se tornar experiências 
de interação, oportunida-
des de momentos mais 
lúdicos e dinâmicos. 

Por outro lado, sempre 
é importante oferecer o 
espaço para aqueles que 
precisam atender a clien-
tes que demandam times 
presenciais, bem como 
aqueles que precisam 
de melhores condições 
de trabalho para exercer 
suas atividades. O mais 
importante, seja qual for 
o cenário, é manter os be-
nefícios que o Anywhere 
traz, como a democra-
tização da informação, 
flexibilidade de interação 
e alcance institucional. 

A pandemia nos fez 
adotar uma série de me-
canismos que permitem a 
disseminação da cultura 
organizacional, o acom-
panhamento de projetos, 
a troca de experiências. 

Todas as empresas de 
tecnologia e boa parte 
de outros segmentos en-
tenderam que os grandes 
talentos estão por toda 
parte, espalhados pelos 
quatro cantos do Brasil - 
e mesmo fora do país. E 
esse entendimento tam-
bém dificulta o retorno 
aos escritórios. Afinal, as 
equipes se tornaram ainda 
mais dispersas geografi-
camente. 

Na Solutis, por exem-
plo, aceleramos a jornada 
digital dos clientes, com 
mais de 800 colabora-
dores distribuídos por 
18 diferentes Estados 
brasileiros. O grande 
desafio agora é manter 
o foco nas pessoas, no 
desenvolvimento de suas 
carreiras. É entender a 
melhor maneira de comu-
nicar e engajar, manter a 
capacidade de escuta, a 
liderança humanizada e a 
disseminação da cultura 
e valores em ações práti-
cas e transparentes. 

Felizmente, parece que 
estamos nos aproximando 
da era pós-Covid, e é pre-
ciso estarmos dispostos 
para repensar o futuro e 
tudo o que ele implicará. 
Uma coisa é certa: quan-
do cuidamos de nossos 
talentos, onde quer que 
eles estejam, entregas 
sensacionais acontecem. 

(*) - É CMO da Solutis 
(https://solutis.com.br/).

Débora Lima (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GABRIEL FOLONI VIEIRA, profissão: produtor musical, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 15/03/1992, re-
sidente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sabino Rodrigues 
Vieira e de Regina Celia Foloni Rodrigues Vieira. A pretendente: NATÁLIA MENDONÇA 
DE OLIVEIRA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 05/02/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Antonio de Oliveira e de Paula Vieira Mendonça de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO PERRI, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 08/02/1964, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Michele Antonio Perri e de 
Vincenzina Morabito Perri. A pretendente: JAMILE INÁCIO SILVA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 21/04/1986, resi-
dente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria Lucia Inacio Silva.

O pretendente: RODRIGO ROLO DIAB, profissão: gerente de produção, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 15/11/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roberto Cruz Diab 
e de Maria de Fátima Rolo Diab. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA LIMA, profissão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nas-
cimento: 18/02/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Vanderlei de Souza Lima e de Rose Meire de Souza Lima.

O pretendente: ISLEIDE APARECIDO BERMAR FERREIRA, profissão: policial apo-
sentado, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 28/03/1965, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de Adelino Ferreira da Rocha e de Léa Bermar Ferreira. A pretendente: SIMONE 
ALVES DE JESUS, profissão: massoterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 26/03/1974, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Ademário Alves de Jesus e de Arlinda Alves de Jesus.

O pretendente: DENIS ALBERTO MARQUES BOLIEIRO, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/08/1987, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Ferreira 
Bolieiro e de Sônia Vian Marques Bolieiro. A pretendente: GLAUCIA REGIS RAFFOUL, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, 
SP, data-nascimento: 30/07/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Marcel Raffoul e de Roseli Regis Chaves Raffoul.

O pretendente: IURI DANIN GALATI, profissão: professor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domici-
liado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Tércio Galati de Oliveira e de 
Rosana do Socorro Danin Viana. A pretendente: CAMILA RENATA MACEDO GÓES, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nasci-
mento: 16/08/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Reinaldo Santos Góes e de Débora Maria Macedo Góes.

O pretendente: ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Graça Aranha, MA, data-nascimento: 18/09/1965, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Raimundo Avelino Neto e de Carmo-
sina da Silva Avelino. A pretendente: MARCIA ZAMORA VASQUEZ, profissão: química, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
01/10/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jorge 
Vasquez e de Francisca Zamora Vasquez.

O pretendente: THIAGO REGIS DA SILVA, profissão: supervidor comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 19/12/1988, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luis Antonio da Silva e de 
Maria Regis da Silva. A pretendente: CAROLINE AVELAR VIANA, profissão: advoga-
da, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
20/04/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João 
Batista Viana e de Sandra Aparecida de Avelar.

O pretendente: ALEXANDRO LIRA ANDREO, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 22/05/1981, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ironides Andreo e de Maria Lira Andreo. 
A pretendente: JOSEFA ALVES DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Craibas, AL, data-nascimento: 16/10/1980, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jeová Alves de Sousa e de Petrucia Maria 
de Lima Sousa.

O pretendente: DANILO SILVA GARCIA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 30/12/1987, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Haroldo Lopes Garcia 
e de Maria Osvalda Silva Garcia. A pretendente: CICERA DE SOUSA LIMA, profissão: 
agente técnico administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Craibas, AL, 
data-nascimento: 26/04/1978, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Jeová Alves de Sousa e de Petrucia Maria de Lima Sousa.

O pretendente: CRISPINO LIMA DE SANTANA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 13/02/1974, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Timóteo Bispo de Santana e de Serafina Ferreira 
de Lima. A pretendente: MARIA MATOS DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 30/03/1978, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Porfirio Silva dos Santos e 
de Leonarda Souza de Matos.

O pretendente: DEMETRIUS VIGNATI ALVES DA SILVA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
18/01/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Fran-
cisco Alves da Silva Filho e de Roseli Tadeu Vignati da Silva. A pretendente: PAMELLA 
DE OLIVEIRA SCHLEMPER, profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim América, SP, data-nascimento: 11/03/1988, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Darival Schlemper e de Isabel 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RENATO ALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/11/1977, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves da Silva e de Gilsa Francisca Alves 
da Silva. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS COLAÇO, profissão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
16/07/1970, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Pereira Colaço e de Idalina dos Santos Colaço.

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: LUCAS DOMINGOS DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 12/03/1997, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Benedito Eufrásio de Souza e de Maria Domingos de 
Souza. A pretendente: JOSILENE DE ASSIS COSTA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mombaça - CE, data-nascimento: 13/11/2001, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Josimar Lourival da Costa e de Helena Francisca 
de Assis Costa. R$ 14,55

O pretendente: THOMAZ CANABARRO CARVALHO, profissão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Alegre - RS, data-nascimento: 26/02/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ricardo Luis da Silva Carvalho e de Liria 
Canabarro. A pretendente: KEISY ECHEVERRI BARCELOS, profissão: administrado-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Alegre - RS, data-nascimento: 17/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jorge Luiz Rodrigues Barcelos e 
de Marion Campello Echeverri. R$ 14,55

 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: BRUNO REZENDE BASAGLIA, profissão: recepcionista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucio Basaglia e de Sonia Aparecida Rezende. A 
pretendente: CINTIA OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: assistente de compras, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Mutuipe, BA, data-nascimento: 22/09/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Crispiniano Barreto dos Santos e de 
Maria Sonia Oliveira dos Santos.

O pretendente: DELCIMAR MARTINS DA SILVA, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Uibaí, BA, data-nascimento: 19/08/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Marcolino da Silva e de Nielce Martins da 
Silva. A pretendente: THAISA LISBÔA DE SOUZA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivonaldo Cunha de Souza e de Luzia 
Pereira Lisbôa de Souza.

O pretendente: THIAGO SANTOS DE LIMA, profissão: engenheiro elétrico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/02/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josefa Gomes dos Santos e de Geraldo 
Alves de Lima. A pretendente: MILENE LOPES DOS ANJOS, profissão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 05/01/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Ronaldo Cavalcante dos 
Anjos e de Maria Jose Lopes dos Anjos.

O pretendente: RAILDO DE JESUS CAMPOS, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 23/08/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Jailton Meira Campos e de Normelia 
Rita de Jesus. A pretendente: ÉLICA GOMES SANTOS, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-
nascimento: 06/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de 
Abmael Oliveira Santos e de Elêusa Campos Gomes.

O pretendente: RONALDO ADRIANO BENTO DA SILVA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Itaporanga, PB, data-nascimento: 24/06/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Bento da Silva e de Maria 
Pereira da Silva. A pretendente: ALCIENE DA SILVA VIEIRA, profissão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: em Oeiras, PI, data-nascimento: 15/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio Batista Vieira 
e de Anileide Laranjeira da Silva Vieira.

O pretendente: DENIS FERREIRA DOS SANTOS, profissão: técnico de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 08/07/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Gonzaga Neto dos Santos e de 
Maria de Fatima Ferreira de Carvalho dos Santos. A pretendente: RAQUEL PEREIRA 
DE LIMA, profissão: operadora de centro de controle, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juarez Domingues de Lima e de Severina Pereira do Nascimento.

O pretendente: ANDRÉ ROMÃO, profissão: professor de educação física, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/11/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de Deus Rodrigues Romão e de Mercia 
Ferreira Romão. A pretendente: LUCIANA DA SILVA MATTOS, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Itaperuna, RJ, data-nascimento: 05/10/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Lima de Mattos 
e de Maria Helena Ribeiro da Silva Mattos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DA CÂMARA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/11/1972, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bezerra da Câmara 
e de Maria Madalena dos Santos. A pretendente: EDINAMENDES PEREIRA BARROS, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: em Paratinga, BA, 
data-nascimento: 31/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Agostinho de Jesus Barros e de Inacia Pereira da Silva Barros.

O pretendente: JOSÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Escada, PE, data-nascimento: 17/05/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Everaldo de Oliveira e de 
Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A pretendente: ROBERTA KELI DE JESUS, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nas-
cimento: 23/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria de Lourdes de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ LEITE DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 09/07/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erico Pereira da Silva e de Maria Leite da 
Silva. A pretendente: LIDIANA OLIVEIRA MENESES, profissão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Porto Alegre, RS, data-nascimento: 25/08/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Meneses de Souza e 
de Terezinha de Oliveira Meneses.

O pretendente: HELIO RAMOS ALVES, profissão: comerciante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Miracema, RJ, data-nascimento: 26/10/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião de Souza Alves e de Olibia 
Ramos Alves. A pretendente: ELIETE CRUZ NASCIMENTO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 02/06/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Nery do Nascimento e de 
Perolina Santana Cruz.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA DA COSTA SANTOS, profissão: técnico de instala-
ções de tele, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
04/08/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Generoso 
Nogueira dos Santos e de Senhorinha Pereira da Costa Santos. A pretendente: REGINA 
HELENA DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 08/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ronaldo Dionisio da Silva e de Marta Izan da Conceição Silva.

O pretendente: JOSÉ FILHO FERREIRA DE CARVALHO, profissão: encarregado 
de carpintaria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Canapi, AL, data-nascimento: 
16/12/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Luís 
Ferreira e de Francisca Júlia de Carvalho Ferreira. A pretendente: DAMIANA ALVES 
VIANA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Flores, PE, data-
nascimento: 30/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Marques Viana e de Espedita Alves Viana.

O pretendente: ERNESTO FRANCISCO FOZ NETO, nascido nesta Capital, Liberda-
de, SP, no dia (30/11/1964), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Altieri Foz e de Magda de 
Oliveira Foz. A pretendente: CAROLINA RODRIGUES, nascida nesta Capital, Tucuruvi, 
SP, no dia (06/08/1974), profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sylvio Rodrigues e de Sonia Maria 
Rodrigues e Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO WAINBERG, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (19/04/1993), 
profissão analista de investimento, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Breno Wainberg e de Sandra Wainberg. A preten-
dente: FLÁVIA DIAMANDI KAUFFMAN, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
(04/07/1990), profissão professora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mario Julio Kauffmann Wexler e de Berenice Dia-
mandi Kauffmann.

          
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:

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

3106-4171www.netjen.com.br Es
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