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São Paulo, sexta-feira, 01 de dezembro de 2017

Descompetências: vire o jogo e
transforme-as em algo positivo

Você já ouviu falar no termo ‘descompetência’? Deixando de lado o neologismo, pense em algum profissional
que você conhece: aquele que sim, é competente, além dos bons contatos e relevantes feitos corporativos

ma pessoa que pode ser
querida em seu meio,
mas que possui uma
ou outra característica que o
impedem de avançar. É como
um primeiro encontro, tudo
acontece perfeitamente e
dentro do planejado, mas nos
dias que seguem, a convivência
acaba revelando detalhes que
não te deixam muito satisfeito.
Uma mania, o jeito de falar,
o comportamento em certas situações. Enfim, peculiaridades
que de início não transparecem,
mas que são, na verdade, o que
chamamos de over e podem
atrapalhar o relacionamento.
Reconheça alguns dos sinais,
entenda melhor porque tais
descompetências são prejudiciais e atue para corrigi-las.
• O prolixo - Existem pessoas que são ótimas no
que fazem, mas que não
conseguem ser objetivas.
Geralmente conversam
por muito tempo, mas não
concluem o que iniciaram.
Pessoas desse tipo vão
ter grandes dificuldades
para marcar uma reunião
com alguém, ou até para
retomar algum encontro.
Imagine que alguém, depois do primeiro contato,
já não atende mais as suas
ligações; ou quando atende,
diz que não tem tempo
para conversar e desliga
correndo.
Você já passou por isso? Pode
ser um sinal de que a sua objetividade anda em baixa. Para
melhorar pense bem antes de
falar. Pergunte-se antes de
tudo, onde você ou seu ouvinte
precisam chegar? E converse
com calma, falando apenas
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aquilo que é relevante para o
bate-papo e para a situação a
ser resolvida.
• Sr. ou Sra. Hiperlink - Pessoas inteligentes e com
um repertório grande de
informações, mas que, ao
contrário do prolixo, até
sintetiza, mas não filtra.
Quando vai almoçar com
alguém, você costuma ficar
com prato cheio, enquanto
todos os outros da mesa
já finalizaram? Perceba,
isso não é mandatório,
mas acontece, talvez você
começou a falar como se
fosse uma tempestade de
ideias, e não notou o seu
ritmo frenético. Isso não é
possível em uma reunião
de negócios, por exemplo.
Preste atenção ao ambiente
e às pessoas que estão ao seu
redor, talvez seja hora de ouvir
um pouco mais. A comunicação
é uma troca, alguém fala, a outra
escuta. Dessa maneira, será um
prazer conversar com você.
• Motivado despreparado
- A motivação é uma qualidade importantíssima

no mercado de trabalho,
mas quando acontece em
um ritmo frenético e não
preparado pode causar
problemas. Imagine que
você quer participar de
todos os projetos que a
empresa tem proposto, sua
vontade e proatividade são
grandes. Mas será que isso
basta? Até demais. Quando
nos propomos a realizar
alguma atividade, ou mesmo quando queremos, mas
não devemos, abraçar o
mundo, é preciso avaliar
onde estamos pisando. Se
a nossa capacidade está
adequada à certa ação, se
nossos conhecimentos e
experiência são suficientes.
Tudo isso deve ser pesado.
Pense na classe política, muitos
candidatos, na ânsia por vencerem, prometem e prometem,
e mesmo com vontade para
realizar, quando ganham o
cargo, não têm a preparação necessária para fazer acontecer,
ou seja, há motivação, mas não
há preparo. Questione-se, peça
feedbacks com relação à sua

atuação; conhecer-se melhor,
tornará mais fácil a caminhada.
• Síndrome de Horácio - Você
já se deu conta de que
nunca é o culpado pelos
problemas dos projetos em
que atua? Se a resposta for
sim, essa é a hora de rever
a rotina de trabalho. Assim
como o personagem ‘Horácio’ da Turma da Mônica,
você pode ser conhecido
como ‘braço curto’. Delegar
atividades é importante,
mas quando isso se torna
um hábito, o problema
acontece. Procure dividir
suas tarefas entre o que
realmente precisa ser terceirizado, e o que você pode
e deve fazer. Mantenha o
bom senso, se você ocupa
certo cargo, é porque é
capaz.
• Forrest Gump - O famoso
contador de histórias pode
surgir no escritório. Esse
tipo de pessoa parece saber
desenvolver uma conversa,
mas vive escutando a seguinte pergunta: você está
me enrolando? Muitas vezes queremos contar uma
história para contextualizar
a pessoa que nos perguntou, mas isso pode soar mal.
Para resolver, basta pensar
no foco da pergunta, onde
você precisa chegar, e então, transmita a informação
exata.
Objetividade, transparência e uma dose de calma são
essenciais para transformar
qualquer descompetência em
uma competência. Pense nisso.
(*) - É sócio-diretor da Conquest One,
empresa especializada em contratação
de proﬁssionais especializados em
TI, e CHRO responsável pela área de
Pessoas e Compliance.

Como tirar suas ideias
do papel e empreender?
Christian Barbosa (*)
Muita gente quer
empreender e tem várias
ideias, mas inventa uma
série de desculpas para
não colocá-las em prática.
Por que isso acontece?
uando se trata de
abrir um negócio, tirar
os planos do papel
nem sempre é uma tarefa
fácil, mas, se feito da maneira
correta, pode render boas
experiências. Fazer as ideias
acontecerem requer diversas
considerações, porém quero
elencar aqui as que considero
mais importantes:
• Avalie se você tem a solução de um problema - Se
o produto ou serviço que
você está disposto a oferecer não resolve algum problema, ninguém compra.
Empresas mundialmente
reconhecidas já lançaram produtos com boas
propostas, mas que não
foram sucesso de vendas
simplesmente porque não
eram necessários para ninguém. Em casos assim, as
pessoas podem até achar
sua ideia legal, mas não
aderem a ela. O primeiro
passo, então, é encontrar
uma ideia que resolva um
problema e transformá-la
em oportunidade;
• Divida suas ideias em
partes menores - Muitas
vezes, as pessoas querem fazer coisas demais.
Suponhamos que alguém
queira começar um negócio que produz comida
para cachorro: essa ideia
pode ser útil para muita
gente. Mas, nessa situação,
não adianta começar com
dez sabores diferentes.
A princípio, produzir um
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ou dois e trabalhar para
aperfeiçoá-los é o ideal. O
mesmo se aplica a diversos
outros produtos e serviços;
• Faça uma pesquisa de
mercado - Antes de colocar qualquer coisa no
mercado, é importante
conversar com seus potenciais consumidores e
entender se eles realmente
precisam desse negócio,
se têm sugestões. Assim
você refina o seu produto
antes mesmo de começar
a fazer e erra menos, pois
já tem uma noção do que
o seu consumidor precisa
de verdade;
• Crie um plano de execução - Para que as coisas
aconteçam de verdade,
é importante encontrar
pessoas que te ajudem e
para as quais você possa
delegar tarefas. Criar um
protótipo mínimo e levantar um índice de satisfação
de um grupo por meio de
pesquisa são, a princípio,
ações fundamentais;
• Gere tração com o público
-alvo - Isso tem a ver com
“empurrar” o seu produto,
pensar em estratégias para
vendê-lo. A maioria das
empresas, especialmente
as startups, não morre por
falta de boas ideias, mas
por falta de vendas.
Ideias, por melhores que
sejam, não rendem bons resultados sem uma boa execução.
Se você quer estar à frente
de um empreendimento de
sucesso, prepare-se para dar
o primeiro passo.
(*) - É especialistal em administração
de tempo e produtividade e CEO
da Triad PS, empresa multinacional
especializada em programas e
consultoria na área de produtividade,
colaboração e administração
do tempo.

Proclamas de Casamentos
Dra. Marilei Siriani Silva - 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: JOSÉ AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão
pizzaiolo, nascido em Jaguaquara - BA (Registrado em Ubaíra - BA), no dia 20/10/1986,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos Ribeiro de
Souza e de Maria Noelia Santos. A pretendente: MARINETE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, estado civil viúva, proﬁssão auxiliar de produção, nascida em
Brasília de Minas - MG, no dia 13/03/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Geraldo Ribeiro da Silva e de Terezinha Rodrigues da Conceição.
O pretendente: CICERO AILAN LEANDRO JUSTINO, estado civil solteiro, proﬁssão
vendedor, nascido em Uiraúna - PB, no dia 20/02/1995, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Airton Justino e de Auricélia Leandro Justino. A
pretendente: MARIA LUANA PINHEIRO DE SOUSA, estado civil solteira, proﬁssão do
lar, nascida em Uiraúna - PB, no dia 18/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Machado de Sousa e de Geralda Maria Pinheiro de Sousa.
O pretendente: ROBERT MICHAEL KEYES, estado civil solteiro, proﬁssão trade de
corrida de cavalo, nascido em Limerick, Irlanda, no dia 24/07/1984, residente e domiciliado
em Dublin, Irlanda, ﬁlho de Robert Keyes e de Claire Keyes. A pretendente: MARIANA
MODENA RIOS, estado civil solteira, proﬁssão produtora de eventos, nascida nesta
Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 15/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Waldenir José Rios e de Isaura Aparecida Modena Rios.
O pretendente: RUBENS APARECIDO FERREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão analista digital, nascido em Santo André - SP (1º subdistrito), no dia 18/11/1985, residente e
domiciliado nesta Capital - SP, ﬁlho de Maria Nunes Ferreira. A pretendente: ROSIMEIRY
DA COSTA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão balconista, nascida em Coelho Neto
- MA, no dia 12/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha
de Osmar Pereira da Silva e de Maria José da Costa Silva. Obs.: Cópia do edital para
ser aﬁxado no cartório de residência da contraente.
O pretendente: FERNANDO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, proﬁssão designer,
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de José Alves de Souza e de Clarice Maria de Souza. A pretendente:
LUANA SILVEIRA DA CRUZ, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida em
São Paulo - SP, no dia 21/01/1987, residente e domiciliada em Itapipoca - CE, ﬁlha de
Manoel de Jesus da Cruz e de Maria de Lourdes Silveira. Obs.: Cópia do Edital recebida
do Oﬁcial do 01º Ofício de Notas e Regisro Civil de Itapipoca - CE.
O pretendente: PEDRO DANTAS COSTA, estado civil solteiro, proﬁssão analista de
planejamento, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 15/07/1993, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Agenor Costa e de Maria
Telma Cezar Dantas. A pretendente: JULIANA CORDEIRO DE ASSIS, estado civil
solteira, proﬁssão coordenadora, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia
22/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Gilberto
de Assis e de Rosana Cordeiro de Assis.
O pretendente: EVERTON DAS NEVES, estado civil solteiro, proﬁssão auxiliar veterinário, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 19/01/1982, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Roberto das Neves e de Meire
Isabel dos Santos das Neves. A pretendente: GRAZIELA APARECIDA GUIMARÃES
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Vandir de Oliveira e de Solange Apareccida Guimarães de Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: MARCOS DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado
civil solteiro, profissão bancário, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia
14/11/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Gercino
da Silva e de Leonidas de Souza Santana. A pretendente: MARJORIE EIJI DE
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão empresária,
nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 07/06/1984, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joel Rocha de Oliveira e de Teresa Kikue
Abe de Oliveira.
O pretendente: DANILO DE ALCANTARA MAGALHÃES, nacionalidade brasileira,
estado civil solteiro, proﬁssão analista judiciário, nascido em Santos - SP, no dia
02/02/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de João de Souza
Magalhães e de Maria Aparecida de Alcantara Magalhães. A pretendente: ANGELA
CRISTINE GONÇALVES ABOUD, nacionalidade brasileira, estado civil solteira,
proﬁssão assistente judiciário, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia
29/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de José Carlos Aboud
e de Suzana Gonçalves Aboud.

O pretendente: RENATO MENDES GRILLO, estado civil solteiro, proﬁssão bancário,
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 19/10/1988, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Mauricio Carlos Grillo e de Sueli da Silva Mendes
Grillo. A pretendente: BIANCA JUNQUEIRA MARTINO, estado civil solteira, proﬁssão
empresária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 21/09/1990, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Marco Antonio Martino e de Eliana
Junqueira Martino.
O pretendente: ELITON SHIGUERI NISHIMORI, estado civil solteiro, proﬁssão ajudante
geral, nascido em São Roque - SP, no dia 25/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Horácio Takeshi Nishimori e de Olinda Yochiko Nishimori.
A pretendente: MATILDES DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão ajudante
geral, nascida em Valença - BA (Registrada no Distrito de Querem/Valença - BA), no dia
27/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Avelino
Maurício dos Santos e de Maria Joana de Jesus.
O pretendente: RAFAEL DE LIMA CORDEIRO, estado civil divorciado, proﬁssão representante comercial, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/09/1982,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Luiz Carlos Cordeiro e
de Clemilda de Lima Cordeiro. A pretendente: TATIANA LUIZ DA COSTA, estado civil
divorciada, proﬁssão empresária, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP,
no dia 01/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Arlene Luiz da Costa.
O pretendente: EVERALDO FERREIRA DA COSTA BRITO, estado civil solteiro,
proﬁssão operador de caixa, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 03/02/1983,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Hilario Rocha de Brito
e de Maria de Fatima Ferreira da Costa Brito. A pretendente: NATANE ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão atendente, nascida em São Francisco - MG, no
dia 13/08/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Arnufo
Ropdrigues de Oliveira e de Alcisa Rosa de Oliveira.
O pretendente: GILBERT SAMAMA, estado civil solteiro, proﬁssão analista de sistemas,
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 01/04/1977, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Alexandre Samama e de Encarnacion Rodriguez Samama. A pretendente: SELMA SABRINA SAVOIA, estado civil solteira, proﬁssão jornalista,
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 10/08/1978, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Alberto Tuﬁc Savoia e de Mariangela Ientile Savoia.
O pretendente: FABIO AUGUSTO MOLINARO JAIME, estado civil solteiro, proﬁssão
gerente administrativo, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 28/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Augusto Jaime e
de Silvana Molinaro Jaime. A pretendente: FERNANDA BRAJÃO COSTA, estado civil
solteira, proﬁssão contadora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 28/02/1983,
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Fernando Costa Junior
e de Nilza Aparecida Brajão Costa.
O pretendente: ALEX SANDRO ANDRÉ OLIVEIRA, estado civil divorciado, proﬁssão
assistente de vendas, nascido em Arujá - SP, no dia 08/05/1980, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio André Sobrinho e de Ailda Souza Oliveira.
A pretendente: MARLI MITIE MORI UTIDA, estado civil solteira, proﬁssão empresária,
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 25/05/1971, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Fuzio Utida e de Mikie Mori Utida.
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: JAIR JULIOS MALDONADO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão operador de produção, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no
dia 05/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Julio Maldonado
Meneces e de Milian Vargas de Maldonado. A pretendente: CRISTINA DE FÁTIMA
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, proﬁssão secretária,
nascida em Unai - MG, no dia 14/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP,
ﬁlha de Antonia Jovina dos Santos.
O pretendente: MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado
civil divorciado, proﬁssão servidor público, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP,
no dia 14/03/1975, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Octavio Rodrigues de Oliveira e de Miriam Barutti de Oliveira. A pretendente: FERNANDA BEATRIZ
MONTEIRO PAES GOUVÊA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão
advogada, nascida em Assis - SP, no dia 28/02/1981, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, ﬁlha de Fabio Monteiro Gouvêa e de Ani Monteiro Paes Gouvêa.
O pretendente: FERNANDO LUIS CAZAROTTO BERLEZZI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão publicitário, nascido em Constantina - RS, no dia
31/10/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Ivo Antonio Berlezzi e de
Neiva Cazarotto. A pretendente: CAMILA MOREIRA SILVA FERREIRA, nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, proﬁssão biomédica, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no
dia 08/06/1987, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, ﬁlha de Nilton Antonio
Ferreira e de Cleusa de Oliveira Silva Ferreira. Obs.: Edital proveniente do Registro Civil
do 1º subdistrito de Belo Horizonte, MG.
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
28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - 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: DJALMA ALVES DOS SANTOS, divorciado, proﬁssão zelador, nascido
em Campo Formozo - BA, 21/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Deraldo Alves dos Santos e de Maria Emilia dos Santos. A
pretendente: FABIANA RAMOS DA SILVA, divorciada, proﬁssão do lar, nascida em
São Lourenço da Mata - PE, 09/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Paulo Gutemberg Ferreira da Silva e de Severina Ramos da Silva.
O pretendente: JOÃO RUDGE ROSSETTO, solteiro, proﬁssão administrador de
empresas, nascido em São Paulo - SP, 03/01/1988, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo Sergio Signorelli Rossetto e de Patricia Rudge
Rossetto. A pretendente: ADRIANA ZOLKO MAZZETTI, solteira, proﬁssão publicitária,
nascida em São Paulo - SP, 14/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Steven Maurice Mazzetti e de Karen Georgette Zolko.
O pretendente: FELIPE EDUARDO ROCHA DE ARAÚJO CALIFE, solteiro, proﬁssão
engenheiro, nascido em Natal - RN, 02/08/1987, residente e domiciliado no Itaim Bibi,
São Paulo - SP, ﬁlho de Teóﬁlo Calife Neto e de Iêda Maria de Araújo Calife. A pretendente:
VALÉRIA REGINA DE MENDONÇA LIMA, solteira, proﬁssão administradora, nascida
em Natal - RN, 01/02/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha
de João Maria Lima e de Francineide de Mendonça Lima.
O pretendente: GUILHERME GASPARI COELHO, solteiro, proﬁssão advogado, nascido
em São Paulo - SP, 29/04/1985, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São
Paulo - SP, ﬁlho de Reinaldo Coelho e de Roseli Gaspari Coelho. A pretendente: MARINA
ARAUJO NOGUEIRA, solteira, proﬁssão nutricionista, nascida em Belo Horizonte - MG,
26/02/1985, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, ﬁlha de
Cezar Nogueira de Medeiros e de Maria Bárbara Araujo Nogueira.
O pretendente: RAFAEL MONTEIRO DE RESENDE, solteiro, proﬁssão engenheiro,
nascido em São Paulo - SP, 02/02/1983, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo
- SP, ﬁlho de Homero Pinto de Resende e de Marluce Basilio Monteiro de Resende. A
pretendente: MICHELLE COLETE, solteira, proﬁssão bancária, nascida em São Paulo
- SP, 02/04/1982, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de Nelson
Domingos Colete e de Sonia Maria Pereira Colete.
O pretendente: MITSURU NAKAYAMA, solteiro, proﬁssão administrador, nascido em
Suginami-Ku, Tóquio, 03/12/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlho de Kakusaburo Nakayama e de Yasuko Nakayama. A pretendente: PRISCILA
DE OLIVEIRA, solteira, proﬁssão psicóloga, nascida em Osório - RS, 17/02/1981,
residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, ﬁlha de Milton Gaforelli de
Oliveira e de Véra Luci de Oliveira.
O pretendente: LUIZ FERNANDO POLETTI CELEDON, solteiro, proﬁssão produtor
de eventos, nascido em São Paulo - SP, 29/04/1982, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Juan Enrique Celedon Acuña e de Vera Lucia
Poletti Celedon. A pretendente: LETÍCIA ZAKIA MARTINS, solteira, proﬁssão jornalista,
nascida em Campinas - SP, 20/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Augusto Milani Martins e de Gezil Antonia Zakia Martins.
O pretendente: ABILON LOPES NEVES, solteiro, proﬁssão publicitário, nascido em
São Paulo - SP, 02/09/1982, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP,
ﬁlho de Leo de Almeida Neves e de Rosely Solange Lopes. A pretendente: RAYSSA
LINS RODRIGUES ROCHA, solteira, proﬁssão empresária, nascida em São Paulo - SP,
20/03/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de João Luiz
Rodrigues Rocha e de Stela Aurea Lins dos Santos.
O pretendente: JOSÉ CARLOS GONSALVES CORREIA JÚNIOR, divorciado, proﬁssão
empresário, nascido em Araçatuba - SP, 21/04/1982, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos Gonsalves Correia e de Jussara Helene
Martins de Souza Correia. A pretendente: KAREN ELISABETH GÓES, divorciada,
proﬁssão empresária, nascida em São Paulo - SP, 24/07/1981, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Alfredo Nogueira Góes Junior e de Maria
Lucia Müller Góes.
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

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100116891.2013.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)s herdeiros Jeferson Pereira Wruch, CPF 147.814.988-41, César Augusto Wruch, CPF
116.079.678-55 e Ana Cristina Wruch, CPF 171.468.498-99 do ESPÓLIO DE FLORENCE WRUCH,
Brasileiro, Solteiro, Funcionário Público Civil, RG 1.753.059, CPF 081.876.498-87, Rua Gastao do
Rego Monteiro, 18, Jardim Bonfiglioli, CEP 05594-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Espólio de Belmiro
Augusto Oliva, na pessoa de sua inventariante Virgínia Domingues de Oliva, ajuizou-lhes uma
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, objetivando o recebimento de R$ 38.690,64
(fev/2013), oriundos da locação e demais encargos dos imóveis comerciais situados na Rua João
Maffei, 192(altos) e 212 (baixos), nesta capital, a ser devidamente corrigido e atualizado. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2017.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B95E-9CC4-B37F-5B0B

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
23º Subdistrito - Casa Verde

O pretendente: GERSON JORGE BARÃO, estado civil solteiro, proﬁssão funileiro,
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 15/04/1978, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Agib Jorge Barão e de Maria Iorio Barão. A pretendente: ELIZA PEREIRA DIAS, estado civil divorciada, proﬁssão do lar, nascida nesta
Capital, Santana - SP, no dia 22/03/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Geraldo Pereira Dias e de Norma Izaias de Moraes Pereira Dias.

