
Compliance trabalhista 
é a chave na redução 

de passivos

As leis trabalhistas 
surgiram em 1943, 
quando o então 
presidente Getúlio 
Vargas promulgou 
a Consolidação das 
Leis do Trabalho 
(CLT)

Desde então, a vida 
dos empregado-
res nunca mais 

foi a mesma, já que o 
compromisso com a se-
gurança dos empregados 
se tornou lei. Uma série 
de normas se adaptam de 
acordo com a evolução 
da sociedade e tem como 
foco melhorar os direitos 
de grande parte dod tra-
balhadores brasileiros, 
como regulamentar a 
jornada do trabalho, o 
salário mínimo, as férias 
anuais, a segurança, a 
proteção ao trabalho da 
mulher e do menor, a pre-
vidência social e demais 
regulamentações.

Durante todos esses 
anos desde a criação da 
lei, diversas reformas já 
foram cogitadas e entra-
ram em discussão. Uma 
que ganhou bastante no-
toriedade foi a Reforma 
de 2017, aprovada pelo 
governo federal. O des-
taque tem justificativa, 
a contribuição sindical 
não é mais obrigatória 
e, agora, o trabalhador 
que perder um processo 
trabalhista, deverá arcar 
com as custas.

Em agosto, outra mu-
dança ganhou os notici-
ários: a minirreforma da 
CLT. Com o objetivo de 
mitigar os efeitos do ce-
nário pandêmico sobre a 
economia e o mercado de 
trabalho, esta permitiria 
empregos mais informais, 
o que consequentemen-
te, livraria o empregador 
da responsabilidade de 
alguns direitos que são 
assegurados pela CLT. 
Pouco discutida e com 
muitas inconsistências, 
apesar de ter sido aprova-
da na Câmara, a reforma 
foi barrada no Senado. 

A área trabalhista car-
rega o estigma de ser 
exageradamente judicia-
lizada, e com razão. Em 
2020, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), últi-
ma instância da Justiça 
do Trabalho, aumentou 
em 5,1% em comparação 
ao ano anterior no núme-
ro de novos processos 
trabalhistas, totalizando 
407.373. Antes mesmo 
de chegar até a alta corte 
da Justiça do Trabalho, 
empresas e funcionários 
passam por diversos des-
gastes até chegarem em 
um acordo. 

Segundo o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
2ª região (que abrange 
a Grande São Paulo e 
a Baixada Santista) e o 
Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais 
de Solução de Disputas 

(Nupemec), os quase 
sete mil acordos de con-
ciliação efetivados no 
âmbito trabalhista reali-
zados em 2020 renderam 
quase R$ 300 milhões 
em indenizações para 
as partes reclamantes. 
Diante de uma circuns-
tância onerosa para as 
empresas e desgastante 
para o empregado, o 
compliance trabalhista 
entra como um impor-
tante papel na governan-
ça corporativa. 

De acordo com a star-
tup Data Lawyer, dos 
processos trabalhistas 
movidos em 2020, grande 
parte foram por conta de 
irregularidades no aviso 
prévio, direito trabalhista 
previsto na CLT. Ou seja, 
esses processos poderiam 
ter sido evitados caso a 
empresa acompanhasse 
as alterações das Leis 
Trabalhistas, atividades 
executadas em conjunto 
pelos departamentos de 
Compliance e RHs. 

O papel do compliance 
trabalhista vai além: de 
acordo com o relatório 
expedido pelo Ministério 
Público do Trabalho e 
da OIT, de 2002 a 2020, 
o Brasil registrou seis 
óbitos em cada 100 mil 
empregos formais, colo-
cando o país em 2º lugar 
no ranking de países 
do G20 em que há mais 
mortalidade por acidente 
de trabalho, perdendo 
apenas para o México. 

O dado alarmante co-
loca o compliance traba-
lhista como um impor-
tante agente na melhora 
da saúde de funcionários, 
bem como uma peça 
fundamental para evitar 
acidentes, com medidas 
simples de criação de 
normas, códigos de con-
duta e contato constante 
com o colaborador. Além 
de ser uma ferramenta 
muito importante para 
a diminuição de passi-
vos trabalhistas, ter um 
programa de compliance 
sólido garante a promo-
ção de um meio ambiente 
de trabalho que atende 
às normas de saúde e 
segurança. 

Um programa bem de-
senvolvido aumenta a 
credibilidade no mer-
cado e facilita negocia-
ções com fornecedores 
e investidores. Investir 
na prevenção também 
melhora o desempenho 
dos funcionários. Muito 
se fala em tratar o cliente 
de maneira mais huma-
nizada, e isso é impres-
cindível. No entanto, é 
necessário trazer a men-
talidade para dentro de 
casa e encarar a empresa 
como uma grande engre-
nagem que só funciona 
com pessoas. 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas do Big Data da internet e 
outras bases (https://uplexis.com.br/).
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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:
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Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: EVAnEy DOS AnjOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/10/1980, auxiliar de serviços gerais, natural de Canavieiras - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Vivaldo Santana dos Santos e de Eliene Maria Lopes dos 
Anjos; A pretendente: AnDREA MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
23/07/1978, assistente administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Maria Helena da Silva.

O pretendente: REOBE BOSCO RODRIGuES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/11/1990, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Amaro Rodrigues da Silva e de Eliane 
Aparecida Bosco da Silva; A pretendente: KAMILLA REIS CARVALhO, brasileira, 
solteira, nascida aos 08/11/1995, analista de order to cash, natural de Galiléia - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Lúcio de Carvalho e de 
Creusa Caetano dos Reis.

O pretendente: ALEx SAnDRO SAnTIAGO DE SOuSA CASTRO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 19/04/1991, servente de obras, natural de Paracuru - CE, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto de Castro e de Ana Maria Santiago 
de Sousa; A pretendente: GABRIELy CORREIA MARTInS DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 24/08/1998, atendente, natural de Chã de Alegria - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Lincoln Martins dos Santos e de Maria 
das Graças Correia.

O pretendente: ROBERTO FERREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/12/1977, programador junior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Noel Ferreira Santos e de Maria de Lourdes Ferreira dos 
Santos; A pretendente: nATIARA MunIz BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 17/12/1980, enfermeira, natural de Aurelino Leal - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Natanael Sales Barbosa e de Neuza Alves Muniz.

O pretendente: jOSELITO BELARMInO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nasci-
do aos 01/10/1972, técnico de sistemas de transporte, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jose Belarmino da Silva e de 
Maria Jose Batista; A pretendente: MARIA CRISTInA DE LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/10/1974, cobradora de transporte coletivo, natural de Aliança - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Severino Pereira de Lima e de 
Maria das Dores de Lima.

O pretendente: MARCOS VInICIuS SAnTOS COELhO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/11/2001, analista de suporte junior, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Marcos Alexandre Coelho e de Renata dos 
Santos; A pretendente: BIAnCA MARCuLInO CORREIA LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 16/08/2000, auxiliar de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vagner Correia de Lima e de Katia 
Marculino da Silva.

O pretendente: AnTOnIO nICOLAu FILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/05/1971, 
pintor de construção civil, natural de Mantena - MG, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Onofre do Carmo Nicolau e de Francisca das Indias Nicolau; A pretendente: 
LuzIEnE nASCIMEnTO SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 25/03/1979, do 
lar, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Oscar 
Ribeiro Santos e de Valdelice Antonia do Nascimento.

O pretendente: WELLInGTOn CLAuDIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/12/1980, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Maria da Silva e de Maria do Socorro da Silva; A pretend-
ente: jAquELInE BRAz DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 31/03/1990, 
esteticista, natural de Itapipoca - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Julio Gonçalves dos Santos e de Terezinha Braz dos Santos.

A pretendente: KARInA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/02/1990, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Antônio de Oliveira e de Silvia Correia da Silva Oliveira; 
A pretendente: AnA CARInA COSMO, brasileira, solteira, nascida aos 17/04/1988, 
educadora física, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Josinaldo Batista Cosmo.

O pretendente: DIEGO PEREIRA PERES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/05/1997, 
estudante, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Haroldo Luiz Peres e de Terezinha Pereira Santana; A pretendente: InGRID BAR-
BOSA DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 06/08/2001, estudante, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ivo Araujo da Costa 
e de Jonia Barbosa da Costa.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/12/1999, operador de caixa, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Pedro de Oliveira e de Janayna Pereira; A pretendente: 
GESSIAnE TORRES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 04/09/2001, ana-
lista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Marcondes Barbosa de Oliveira e de Maria Jucelia Torres de Lima Oliveira.

O pretendente: EVAnILTOn ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/01/1973, gerente de restaurante, natural de Antônio Gonçalves - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Fernandes Guirra Soares e de Rizela 
Custódio Alves; A pretendente: AnA RITA MATOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/07/1977, de serviços domésticos, natural de Antônio Gonçalves - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marinaldo Pereira de Oliveira e de 
Maria Lúcia de Oliveira Matos.

O pretendente: CAIKE DE SOuzA SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/02/1997, analista de planejamento e controle de produção, natural de Guarulhos - 
SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Raimundo Guimarães Santana 
e de Magna dos Anjos de Souza Santana; A pretendente: PâMELLA DE ALMEIDA, 
brasileira, solteira, nascida aos 07/10/1997, gerente de recursos humanos, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Marques de 
Almeida e de Cristina Amparo de Almeida.

O pretendente: RAFAEL ROChA GASBARRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/06/1984, engenheiro de produção mecânica, natural de São Paulo-SP, residente e 
domiciliado em São Paulo-SP, filho de Sergio Gasbarro e de Maria Rosa da Rocha Gas-
barro; A pretendente: SILMARA APARECIDA DOS SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1989, bancária, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em 
São Paulo-SP, filha de Antonio Aparecido da Silva e de Marli dos Santos

O pretendente: MAThEuS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/10/1999, agente imobiliário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Joao Ferreira da Silva Junior e de Fabiana Onilha da Silva 
Ferreira; A pretendente: ELISAnGELA MAChADO ARAujO, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/05/2001, assistente de assuntos regulatórios, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Elio Pereira de Araujo e de Angela 
Maria Machado Araujo.

O pretendente: PEDRO CIRquEIRA RIBEIRO júnIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/07/1993, personal trainer, natural de Santa Terezinha - GO, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Pedro Cirqueira Ribeiro e de Evaneide Xavier da Paixão; A 
pretendente: LEIDIDAIAnE RODRIGuES DE ARAujO ABREu, brasileira, divorci-
ada, nascida aos 19/09/1987, técnica em radiologia, natural de Patos de Minas - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Morivaldo Vitorino de Abreu e de 
Cleuza Machado de Araujo Abreu.

O pretendente: REnATO GuIMARãES DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1990, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio de Lima e de Brandina Guimarães de Lima; A 
pretendente: MARIA zÉLIA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 30/06/1974, de 
serviços domésticos, natural de São Benedito - CE, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Antonio Valdemiro Gomes e de Francisca Isaias da Silva.

O pretendente: EVAnDER DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/03/1996, 
bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Edvaldo Pereira da Silva e de Natercia Barbosa da Silva; A pretendente: BEATRyz DE 
FARIAS LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 05/03/1998, assistente júridica, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudiney de 
Souza Lima e de Edclea Cerqueira de Farias Lima.

O pretendente: FRAnCISCO ARAujO LIMA junIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/06/1996, segurança, natural de Tamboril - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Araujo Lima e de Maria de Jesus Barbosa Veras Lima; A 
pretendente: nATALIA APARECIDA CARREIRA TELES, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/12/1997, assistente fiscal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Gomes Teles e de Shirlei Carreira Bagatelo Teles.

O pretendente: RAIMunDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/04/1952, motorista, natural de Baixio - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ariamiro Pereira da Silva e de Francisca Pinheiro Sales; A pretendente: MAR-
CILEnE PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/09/1983, professora, 
natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Pereira da Silva e de Maria Alzira da Silva.

O pretendente: AnTOnIO RODRIGuES DO VALE nETO, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 21/10/1989, ajudante de obras, natural de Poranga - CE, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Paulo Vieira de Sousa e de Osmarina Rodrigues de 
Sousa; A pretendente: nOEMI GISELE DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 10/09/1980, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Alaor dos Santos e de Luzia dos Santos.

O pretendente: juLIO CESAR DE OLIVEIRA SIquEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/01/1999, operador de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Cesario Antonio Siqueira Neto e de Nayla Maria de 
Oliveira; A pretendente: BRunA COSTA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 14/08/2002, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Marcos Antonio Barbosa dos Santos e de Edilma Costa Pinto.

O pretendente: RIChARD MESSIAS FLOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/12/1999, 
auxiliar comercial, natural de Taboão da Serra-SP, residente domiciliado em São Paulo-SP, 
filho de Marcelo Flor e de Monica Messias de Souza; A pretendente: GIOVAnnA DOS 
SAnTOS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 06/03/2001, recepcionista, natural 
de Taboão da Serra-SP, residente e domiciliada em São Paulo-SP, filha de Emerson 
Martins Ferreira e de Alessandra Bispo dos Santos.
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

 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: MATEuS GIDEãO DE SOuzA BARBOSA, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 08/11/2001, 
residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Ronald Sidney dos Santos 
Barbosa e de Leticia Aparecida de Souza Barbosa. A pretendente: REBECA TORRES 
GOMES, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianó-
polis, SP, data-nascimento: 09/03/2004, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcos Lima Gomes e de Rita de Cássia Torres Gomes.

O pretendente: jEFFERSOn SOuSA DE OLIVEIRA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Saldanha de Oliveira e de 
Maria Crivoneide de Sousa Oliveira. A pretendente: InGRID DOS SAnTOS ARAujO, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 06/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdir Soares de Araujo e de Eleny Rodrigues dos Santos.

O pretendente: DOuGLAS LAPLEChADE DE PAIVA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 13/10/1988, 
residente e domiciliado em Franco da Rocha, SP, filho de Laurindo de Paiva e de Izaura 
Aparecida Laplechade. A pretendente: MITChELE DE OLIVEIRA FRAnCISCO, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo 
Francisco e de Maria Teixeira de Oliveira Francisco.

O pretendente: TIAGO SILVA AMORIM, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 14/05/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcir Amorim e de Josefa das Dores 
Silva Amorim. A pretendente: VAnESSA SAnTOS DE OLIVEIRA BAzAn, profissão: 
assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, 
data-nascimento: 24/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Bazan e de Zenalia Santos de Oliveira Bazan.

O pretendente: CESAR LuIz SAnTOS LIMA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/12/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anativo Silva Lima e de Janete Valentim dos San-
tos. A pretendente: AnA PAuLA CERquEIRA DE jESuS, profissão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 21/11/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Augusto Cerqueira e de Valdelice 
Ana de Jesus.

O pretendente: EDSOn MARCELO FERREIRA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 03/01/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Attilio Ferreira e de Maria das Gra-
ças Santos Ferreira. A pretendente: REGIAnE APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: 
analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 10/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Benedito Joaquim de Oliveira e de Maria Dair Bertolani de Oliveira.

O pretendente: MARCOS MInORu OyAMA, profissão: gerente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Curitiba, PB, data-nascimento: 14/06/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Akira Oyama e de Daily Oyama. A pretendente: 
SuzI BEnEDITA DE MELO, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 12/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos de Melo Neto e de Luzia Freire Melo.
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: EuSEBIO ALVES DE FOnTES junIOR, nascido nesta Capital, Mooca, 
SP, no dia (08/01/1981), profissão empresário, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eusebio Alves de Fontes e de Iraci Alves 
de Fontes. A pretendente: GABRIELA LISBOA ADEGAS CESAR DA SILVA, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (27/06/1994), profissão esteticista, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alvaro Marcio 
Cesar da Silva e de Graça Regina Adegas.

O pretendente: AROn VInICIuS ThIAGO, nascido em Porecatu, PR, no dia (03/04/1990), 
profissão estoquista, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Thiago e de Dolores Lima Thiago. A pretendente: 
AyuRI RODRIGuES SAKAShITA MATSuuRA, nascida em Campo Grande, MS, no dia 
(02/03/1992), profissão a uxiliar de escritório, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Sakashita Matsuura e de Maria Lucinda 
Garcia Rodrigues.

          
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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: REnALDO ALMEIDA FERREIRA, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Geraldo, ES, data-nascimento: 20/01/1972, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Ferreira da Silva e de Claudites Almeida da 
Silva. A pretendente: RAMOnE CARDOSO, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mantenópolis, ES, data-nascimento: 12/10/1991, residente e domiciliada 
em Mantenópolis, ES, filha de José Cardoso e de Maria do Nascimento Cardoso.

O pretendente: nAILOR SIquEIRA FRIzzO, profissão: auxiliar de logística, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 23/08/1973, residente e do-
miciliado em Osasco, SP, filho de Alvaro Frizzo e de Mercedes Siqueira. A pretendente: 
DEISE ALEnCAR, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, na-
turalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 30/10/1970, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Argolo Lustosa de Alencar e de Delza Candida Alencar.
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

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: LuCAS PEDROSA CASAL PITA, profissão: teólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Carlos Alberto Casal Pita e de Irene Farias Pedrosa. A pretendente: 
BRunA ThuAnI SChEITLIn, profissão: agente de viagem, estado civil: divorciada, 
naturalidade: suíça naturalizada, data-nascimento: 05/05/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ralf Scheitlin e de Josilene Jose Scheitlin. Es
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