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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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: VINÍCIUS RANGEL PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (29/07/1999),  estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de almoxarifado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Andre Luiz Pereira e de Angelina Rangel Pereira. A pretendente: TAMARA PEREIRA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (29/04/2000), estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Teixeira de Oliveira e de Eliane Pereira.

O pretendente: PEDRO FLORIANO NETO, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (14/03/1946), estado civil viúvo, profissão aposentado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Floriano Pereira e de 
Aparecida Fernandes. A pretendente: MARIA MARGARIDA BRUNELLI, de naciona-
lidade brasileira, nascida em Campina Grande - PB, no dia (20/04/1958), estado civil 
viúva, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Alexandre da Silva e de Maria da Luz Souto. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DIOGO ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (23/12/1995), estado civil solteiro, profissão 
vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos 
Antonio Rodrigues e de Vera Lucia Alves Rodrigues. A pretendente: ALESSANDRA 
MOURA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Brás - SP, no 
dia (16/02/1992), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josias Pereira de Matos e de Conceição de 
Maria Barbosa de Moura.

O pretendente: CAIO GATTI NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia (16/10/1983), estado civil solteiro, profissão assistente 
jurídico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Rubens 
Souza Nascimento e de Sueli Aparecida Gatti Nascimento. A pretendente: CINTYA DO 
NASCIMENTO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - 
SP, no dia (25/05/1986), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Eulalio Vieira e de 
Marlene do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ DE OLIVEIRA PENA NETO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Montes Claros - MG, no dia (20/05/1959), estado civil solteiro, profissão aposentado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho de Lourdes de Oliveira 
Pena. A pretendente: MARIA EDINEIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Ibitinga - SP, no dia (24/03/1957 ), estado civil solteira, profissão do lar, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Fernandes dos 
Santos e de Maria Margarida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ AMERICO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Ribeirão Bonito - SP, no dia (10/03/1957), estado civil solteiro, profissão refilador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cicero de Souza e de 
Dulce Faustino de Souza. A pretendente: ROSANGELA SILVA ROSA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/09/1963), estado civil viúva, profissão 
costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo 
Silva e de Maria de Lourdes Caetano Silva.

O pretendente: BRUNO CESAR TEODORO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/02/1986), estado civil divorciado, profissão vendedor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Teodoro e de 
Hilda da Costa Teodoro. A pretendente: VIVIANE ALVES VETRANI, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (06/02/1986), estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha 
de Reinaldo Vetrani e de Erinéa Gomes Alves Vetrani. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Xique-Xique - BA, no dia (11/12/1996), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antônio Ferreira 
dos Santos e de Josete Rodrigues Neris. A pretendente: CAMILA NEVES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Barra - BA, no dia (10/03/1994), estado civil 
solteira, profissão faxineira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Cícero Ermeson Neris da Silva e de Célia dos Santos Neves.

O pretendente: NIVALDIR LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Seabra - BA, no dia (28/04/1970), estado civil divorciado, profissão policial militar, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Lopes dos 
Santos e de Delmira Maria dos Santos. A pretendente: ROSANA CORREIA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (26/05/1988), 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Correia da Silva e de Amara Augusta Correia.

O pretendente: LUIZ SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Aclimação - SP, no dia (15/08/1999), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Alberto 
Costa de Oliveira e de Sandra Santos Silva. A pretendente: VANESSA NOGUEIRA DE 
MOURA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/08/1994), 
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio de Moura e de Rita de Cassia Sousa Nogueira.

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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Mas com disciplina 
financeira é possível 
alcançar pequenas 

metas de economia ao longo 
dos meses. De acordo com 
Thiago Martello, fundador 
da Martello Educação Fi-
nanceira, existem algumas 
maneiras para facilitar esse 
processo. 

“Quebre o valor total em 
partes menores. Se sua 
meta de acumulação for R$ 
3.000,00 no ano, foque nos 
R$ 250,00 por mês, cerca de 
R$ 57,70 por semana (consi-
derando 52 semanas no ano), 
ou apenas R$ 8,52 por dia 
(365 dias no ano). Estabele-
ça um período para guardar 
esses valores e considere 
também seu 13º na conta. 
Isso vai deixar tudo mais 
simples e você vai entender 
que pequenas ações contí-
nuas podem gerar grandes 
resultados”, revela.

O especialista relata que é 
possível conseguir uma ren-
da extra de várias maneiras 
diferentes. “Realize peque-
nos bicos e horas-extras 
em seu trabalho ou faça um 
levantamento minucioso de 
todos os itens que não são 
utilizados há algum tempo, 
colocando-os à venda em 
plataformas e sites especia-
lizados. Se você não usou 
algo nos últimos seis meses 
é porque, provavelmente, 
ele não tem tanta serventia 

Poupar deve ser o seu primeiro compromisso.

O ano de 2021 trouxe desafiadores 
cenários para o país nos mais diferentes 
âmbitos de atuação. Em contrapartida, 
acarretou uma aceleração dos serviços, 
da tecnologia e do crescimento no setor 
de transporte de cargas e logística. Ape-
nas no primeiro quadrimestre, o segmen-
to no Brasil teve um aumento de 38% em 
comparação ao mesmo período de 2020 
de acordo com o Índice de Movimentação 
de Cargas do Brasil divulgado pela AT&M. 

No entanto, apesar dos números opor-
tunos para a expansão da logística, as 
empresas transportadoras precisaram 
se adaptar rapidamente com o fluxo dos 
mercados nacional e internacional para 
continuar oferecendo o mesmo padrão 
de qualidade aos clientes e parceiros, 
mesmo tendo interferência dos aumentos 
do frete e do combustível, por exemplo. 
O empecilho do combustível foi um dos 
mais marcantes deste ano, dado que o 
preço da gasolina nas refinarias acumula 
alta de 74% e o preço do diesel subiu 65%. 

O frete marítimo foi outra questão 
pertinente ao longo desse período, 
também afetando o setor. Por meio da 
escassez de contêineres em nível global, 
o valor do frete foi disparado a preços 

nunca vistos anteriormente. Enviar um 
contêiner de 40 pés da China custava, 
em média, US$ 1.500 antes da chegada 
da pandemia. Atualmente, devido a essa 
grande procura, o custo pode chegar a 
US$ 10.500, uma vez que a rota para o 
Brasil se tornou o valor mais caro com 
origem no país chinês.

Contudo, há personalidades do setor 
que se mantêm confiantes para o próximo 
ano da logística. É o caso de Luiz Gustavo 
Nery (*), do Grupo Rodonery Transpor-
tes: “O setor de transporte está otimista. 
No entanto, o alto custo dos insumos 
ainda preocupa, tais como pneus, veí-
culos, seguros, aluguéis, o próprio diesel 
e a instabilidade no cenário político na 
iminência das eleições para a presidência. 
O que podemos esperar, certamente, é 
um ano cheio de desafios, mas com pen-
samentos positivos em crescimento para 
a progressão do transporte”. 

Todas essas experiências criam ainda 
mais oportunidades para lidar com o 
mercado e para buscar novas estratégias. 
Além disso, aumentam a responsabilida-
de que a empresa transportadora tem 
de manter um bom desempenho e de 
causar um impacto assertivo no país, 

tanto economicamente como socialmen-
te. Por isso, é fundamental apostar na 
capacitação e na preparação dos jovens 
executivos que estão trabalhando a fundo 
no setor de transporte de cargas e que 
são o futuro para a expansão da área. 

“Depois dos dois últimos anos intensos, 
certamente estamos mais preparados 
para começar 2022. Acredito que a 
palavra do momento, para nós, é ‘rein-
venção’. Tivemos que nos reinventar na 
pandemia, e isso nos tornou mais ágeis 
nas decisões, aprendendo a lidar com a 
incerteza desse mundo volátil. Continu-
aremos nos reinventando cada vez mais 
para nos adaptarmos ao mercado e, em 
2022, estaremos mais preparados e cheios 
de aprendizado para colocar em prática”, 
complementa o diretor comercial.  

No entanto, os empresários do setor es-
tão otimistas para ingressar em um novo 
período com mais espaço para colocar em 
prática todos os aprendizados e para ver 
a área apresentar sinais positivos e um 
futuro ainda mais promissor.

(*) - Graduado em Comércio Exterior pela 
Universidade Positivo, pós em Negócios 

Internacionais pela FAE, é Diretor Comercial do 
Grupo Rodonery Transportes. 

Quais os segredos para 
economizar ao longo do ano
Acumular dinheiro ao longo da pandemia tem se mostrado uma tarefa árdua para a maioria dos brasileiros.
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está atento. Quando chega-
mos nesses períodos, tende-
mos ao consumo por fatores 
internos, como nos permitir-
mos indulgências, pedidos 
de desculpas, querermos 
agradar o outro e isso pode 
ser prejudicial, uma vez que 
o comportamento financeiro 
é totalmente emocional. 

No entanto, se a pessoa 
realmente precisa de algum 
item, pode ser um bom 
momento para aproveitar, 
desde que com os devidos 
cuidados e pesquisas”, re-
vela o especialista. Martello 
termina dizendo que o im-
portante é começar esse pro-
cesso, já que muitas vezes as 
pessoas acabam adiando de 
forma recorrente o ato de 
economizar. 

“O mais importante é 
começar, pois nenhum re-
sultado se constrói do dia 
para a noite. Persiga o valor 
estabelecido e evite pensa-
mentos para justificar erros 
como ‘já que não guardei 
ontem, não vou guardar hoje’ 
ou ‘não vou conseguir’. No 
final das contas, guardar o 
valor estabelecido depende-
rá do seu comportamento ao 
longo do ano e, ao realizá-lo, 
verá que pode fazer muitas 
outras coisas e ao longo do 
caminho”, finaliza. - Fonte e 
mais informações: (https://
martelloef.com.br/).

ou está sendo subutilizado”, 
pontua.

Ainda de acordo com Mar-
tello, ao cortar pequenos 
gastos do dia a dia como 
delivery de comida e apps 
de transporte, é possível 
economizar um grande 
montante no fim de alguns 
meses. Em caso de pessoas 
que trabalham sem registro 
em carteira e acabam rece-
bendo sua remuneração em 
dias variados, o especialista 
alerta para a necessidade 
de um controle ainda maior. 

“Poupar deve ser o seu 
primeiro compromisso. Se 
você recebe muitas vezes 
no mês, como um autôno-
mo, por exemplo, é ideal 
que a frequência de poupar 
seja maior. Se você recebe 
somente uma ou duas vezes 
no mês, esse hábito pode ser 

menos frequente”, relata. 
Sobre o pedido de crédito em 
instituições financeiras, é um 
erro que muitos cometem. 

“Pegar dinheiro de tercei-
ros para adiantar a realização 
de um sonho é um grande 
perigo. Você antecipa a 
concretização de um desejo 
e prolonga um pesadelo, 
adiando até mesmo a reali-
zação de sonhos futuros. O 
ideal é sempre acumular e 
receber juros e não pagar ju-
ros, sejam eles quais forem. 
Mantenha o hábito de poupar 
e fazer um planejamento 
adequado para realizar esses 
desejos”, pontua.

Outro cuidado que o con-
sumidor deve ter são os pe-
ríodos promocionais, como 
a Black Friday. “Todos os 
períodos especiais do varejo 
apresentam riscos e muitas 

O empecilho do combustível foi um dos mais 
marcantes de 2021

Em período de festas, fé-
rias e feriados prolongados, 
os consumidores tornam-se 
vítimas ainda mais fáceis para 
golpes virtuais. O motivo? Com 
a ansiedade de fechar aquela 
viagem dos sonhos ou passeios 
constantes alguns cuidados 
simples com a segurança de 
seus dados pessoais são dei-
xados de lado, abrindo brechas 
para os cibercriminosos. 

Os dados do Relatório de Pre-
venção de Fraudes no Comércio 
Eletrônico, divulgado pela The 
Paypers, mostram que ameaças 
como roubo de identidades está 
entre as principais ocorrências, 
o que equivale, em média, a um 
prejuízo de US$ 6 bilhões por 
ano. Para 60% das empresas, 
essas ocorrências impactam 
negativamente a experiência 
do consumidor com a marca. 

Uma boa alternativa para 
evitar que os seus dados e 
identidade sejam roubados 
ao comprar na internet ou 
assinar um serviço online, por 
exemplo, é utilizar a autenti-
cação por biometria facial, no 
lugar do login e senha ou como 
complemento. 

Segundo Marcio D’avila, 
especialista em segurança 
digital e consultor técnico da 
CertiSign, a biometria facial é 
uma das formas mais seguras 
de autenticação, porque cada 
rosto é único. Ele recomenda 
utilizar esse recurso sempre 
que possível. “Se você utiliza 
login e senha para se identificar 
em um site e essa informação 
vaza, o criminoso pode fazer 
compras em seu nome e tantas 
outras ações. 

Já com a biometria facial 

isso não acontece, porque a 
autenticação ocorre por meio 
da combinação da sua selfie 
ao vivo, quando ocorre uma 
prova de vida, garantindo que 
não seja um robô, com os dados 
gravados no momento em que 
você registrou seu rosto. Outra 
alternativa é usar o certificado 
digital para identificar-se em 
sites. Ele concede acessos, 
mas todas suas informações 
ficam criptografas e, portanto, 
protegida contra o roubo”. 

Entregadores mal-intencio-
nados estão roubando dados 
ao realizarem entregas. Ao 
disponibilizar a mercadoria, 
solicitam duas informações 
vitais que ajudam a construir 
uma identidade para praticar 
atos sem consentimento: selfie, 
quando automaticamente ele 
“rouba” os pontos que compõe 
a biometria facial, e uma foto 
do documento de identificação. 
Pronto. Com isso, ele consegue 
abrir contas, solicitar emprés-
timos e muito mais. 

“Apenas conceda essas in-
formações se tiver a certeza de 
que esse tipo de conferência 
faz parte do processo de con-
trole da loja em que comprou. 
Se não estiver certo disso, 
negue. E, caso o entregador 
insista, informe que irá entrar 
em contato diretamente com 
o e-commerce para confirmar 
o recebimento. Aqui vale 
ressaltar que se trata de um 
crime de engenharia social e 
que, portanto, está atrelado 
ao comportamento e não a 
tecnologia da biometria, que é 
uma das mais seguras”. Fonte 
e mais informações: (www.
certisign.com.br).

Saiba como usar a 
biometria facial para 

evitar roubos de dados
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