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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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: VALDECIR FERNANDES COSTA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
marceneiro, nascido em Paulistas - MG, aos 23/04/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Fernandes Costa e de Maria do Rosário Costa; A 
pretendente: NATALICIA BISPO DIAS, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Dionisio Alves Dias e de Marivalda Bispo Dias.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Dantas Pereira e de Maria de Fatima Silva Pereira; 
A pretendente: KAMILLA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 16/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Simão Pereira e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: MACEL MARIANO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
copeiro, nascido em Serrita - PE, aos 03/05/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Mariano de Oliveira e de Maria Lúcia de Oliveira; A pretendente: 
JOSEFA NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Olindina - BA, aos 21/05/1972, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Nunes da Silva e de Laura Mauricia Conceição da Silva.

O pretendente: MICHAËL GALLOY, nacionalidade belgo, solteiro, escultor, nascido em 
Marche-en-Famenne - Bélgica, aos 19/06/1985, residente e domiciliado em Quarteira, 
Portugal, fi lho de Bruno Joseph Ghislain Galloy e de Marilyn Gisèle Suzanne Ghislaine 
Gruslin; A pretendente: AMIRALVA PASTOR BARRETO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Araci - BA, aos 20/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Julio Dantas Barreto e de Iracema Barreto Pastor.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em Ribeira do Pombal - BA, aos 26/09/1966, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira Sobrinho e de Rosália 
Viana dos Santos; A pretendente: REGIANE AMBROSIO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 14/09/1973, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Domingos da 
Silva e de Maria Elena Ambrosio.

O pretendente: ALEF HENRIQUE RODRIGUES CAITANO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emanuel Roberto Caitano e de 
Aparecida de Cassia Rodrigues Souto Caitano; A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de estacionamento, nascida 
em São Paulo - SP, aos 26/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Aparecido Pereira da Conceição e de Maria José Pereira de Albuquerque.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DE CASTRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de departamento pessoal, nascido em São Paulo - SP, aos 08/03/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Esmeralda Rodrigues de Castro; A 
pretendente: ELISABETH MARTINS MOTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 08/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Elias Mota e de Maria Aparecida Martins Mota.

O pretendente: DAVI RIBEIRO JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1990, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Davi Ribeiro e de Veronica Aparecida Monticeli Ribeiro; A 
pretendente: ROSÂNGELA RIBEIRO MENEZES, nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
nascida em Santo Estevão - BA, aos 01/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Rocha Menezes e de Maria Crispina da Silva Ribeiro.

O pretendente: GUSTAVO MAGALHÃES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 01/03/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Silva de Souza e de Ilda de Souza Magalhães; A 
pretendente: ANDREZA CANDIDO MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de cobrança, nascida em São Paulo - SP, aos 11/12/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Candido Barbosa e de Valnice Candido Martins.

O pretendente: VANDERLEI CUSTÓDIO DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 08/01/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hélio Custódio de Sousa e de Maria Cecilia An-
tunes de Sousa; A pretendente: RENATA DA SILVA MAIA, nacionalidade brasileira, 
solteira, promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 19/11/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Miranda Maia e de Maria 
Irene da Silva Maia.

O pretendente: RICARDO CARDOSO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marili Cardoso da Silva; A pretendente: TAIRINE ES-
TEVAM SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 19/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osmar Lima dos Santos e de Marineuza Estevam dos Santos.

O pretendente: JOSEMAR BÔA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
marceneiro, nascido em Tucano - BA, aos 15/11/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Reis de Andrade e de Luzeni do Carmo Bôa; 
A pretendente: HANNA CAROLINE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo - SP, aos 27/12/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aloncio Ferreira dos Santos e 
de Elisete Maria dos Santos.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

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: FRANKLIN DINIZ CORTEZ, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nascimento: 03/05/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto de Barros Cortez e de Eliana Mandes 
Diniz Cortez. A pretendente: KAREN CRISTINA AMARAL CARLOS, profi ssão: analista 
de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nas-
cimento: 30/11/1989, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes - SP, fi lha de Valdir 
Amaral Carlos e de Marli de Lima Ferreira Carlos.

O pretendente: ELTON ARANTES, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 15/03/1953, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Arantes e de Nair Amelia Gomes 
Arantes. A pretendente: ALEXANDRA DOS ANJOS LEITE, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em São José do Egito - PE, data-nascimento: 05/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino José Leite e de Maria 
do Socorro dos Anjos Leite.

O pretendente: CHARLES TORSO ALCANTARA, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 11/08/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Alcantara e de Silvéria Lucia Torso. A 
pretendente: KAREN ROBERTA LOPES AGUIAR, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em nesta Capital, Belenzinho - SP data-nascimento: 31/01/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Rita de Aguiar e de Maria 
Edite Lopes da Silva de Aguiar.

O pretendente: ANDRÉ DE FREITAS CESARIO, profi ssão: professor de educação física, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP data-nascimento: 
18/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Luiz Cesario 
e de Solange Aparecida de Freitas Cesario. A pretendente: GISELLE LORENZETTI DE 
SOUZA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci 
- SP data-nascimento: 07/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Herculano Mendes de Souza e de Catia Lorenzetti.

O pretendente: ALVARO FERNANDO DO NASCIMENTO JUNIOR, profi ssão: assistente 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nascimento: 
30/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alvaro Fernando do 
Nascimento e de Ivone Lima do Nascimento. A pretendente: DÉBORA APARECIDA 
RODRIGUES MOREIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sergio Rodrigues Moreira e de Claudia Cerniauskas.

O pretendente: FABIO SCAPIN, profi ssão: agente de viagem, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 07/08/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orlando Adelino Scapin e de Antonia da Silva 
Scapin. A pretendente: LUCIANA BEZERRA DE MENEZES, profi ssão: analista de re-
cursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em Jaguaribe - CE, data-nascimento: 
19/11/1982, residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de José Bezerra de Menezes 
e de Maria Valderez Bezerra de Menezes.

O pretendente: DANILO RAMOS CARDOSO, profi ssão: agente de turismo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 05/04/1982, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo- SP, fi lho de Alturisio dos Santos Cardoso e 
Raimunda Alves Ramos. A pretendente: FABIANA LIMA DO NASCIMENTO, profi ssão: 
analista de sinistro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-
nascimento: 30/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alvaro 
Fernando do Nascimento e de Ivone Lima do Nascimento.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASSILA, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
24/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Monton Cassila 
e Marinalva da Silva. A pretendente: ANTONIA RANIÉLE DA SILVA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Doutor Severiano - RN, data-nas-
cimento: 12/12/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco 
Dias da Silva e de Raimunda Marques da Silva.

O pretendente: AXEL HIPÓLITO SANTA COSTA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caculé - BA, data-nascimento: 09/05/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Batista Teixeira Costa e de Marlene Farias 
Brito Costa. A pretendente: KEILLA SHARA MOREIRA REBOUÇAS LIMA, profi s-
são:estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibiassucê - BA, data-nascimento: 
01/07/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elito Rebouças Lima 
e de Maria Zélia Moreira Rebouças.

O pretendente: RENATO VICENTINO DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 16/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto José de Oliveira e Lurdes 
Vicentino de Oliveira. A pretendente: JULIANA SOUZA NASCIMENTO, profi ssão: 
publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nasci-
mento: 31/03/1982, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Placido 
Negreiro do Nascimento e Maria Helena Souza do Nascimento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

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: DOMINGOS VIEIRA DE SÁ, estado civil solteiro, profi ssão encarrega-
do de produção, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (07/11/1972), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Vieira de Sá e de Helena 
Ferreira de Sá. A pretendente: MARIA DO SOCORRO VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em Simplício Mendes, PI, no dia (21/01/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Tomaz Vieira 
e de Juraci Francisca de Assis.

O pretendente: JOEL DOS SANTOS BITENCOURT, estado civil solteiro, profi ssão 
motofretista, nascido em Santo Antônio de Jesus, BA, no dia (25/07/1976), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Bitencourt e de 
Cremilda dos Santos. A pretendente: LUCIANE DAMASCENO SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Santo Antônio de Jesus, BA, no dia 
(28/03/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademário 
Oliveira Santos e de Maria Damasceno Santos.

O pretendente: JULIO DA SILVA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (11/10/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Eufrazio Teixeira e de Ana Celia da Silva Teixeira. 
A pretendente: GABRIELA CRISTINA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Caieiras, SP, no dia (08/07/1989), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Gonçalves e de Antonia Pre-
ciliana Gonçalves.

O pretendente: PEDRO LUIZ PEREIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em edifi cações, nascido nesta Capital, SP, no dia (03/01/1987), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro de Freitas e de Aparecida 
Pereira de Lima. A pretendente: LARISSE TANAKA FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(10/12/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo de 
Oliveira Fernandes e de Amélia Kazue Tanaka Fernandes.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES PEDRO DE ALENCAR, estado civil sol-
teiro, profi ssão marketing executivo, nascido em Londrina, PR, no dia (22/05/1986), 
residente e domiciliado na Irlanda, fi lho de Carlos Roberto Moreira de Alencar e de 
Maria Rita Rodrigues Pedro. A pretendente: THAÍS BARALDI, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/09/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Baraldi e de 
Lúcia Vasconcelos da Cruz Baraldi.

O pretendente: ALECIO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente contábil, nascido em Bauru, SP, no dia (22/02/1991), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anisio da Silva e de Odete Rodrigues. 
A pretendente: CECÍLIA DE BARROS REBOUÇAS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar contábil, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/02/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Dias Rebouças e de 
Maria Quena Francisca de Barros Rebouças.

O pretendente: JACKSON DE GÓES NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/04/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abinoel Nunes Novais e de Cleusa Maria de 
Góes Novais. A pretendente: GRAZIELE EVANGELISTA ROMUALDO, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (07/08/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Magela Ro-
mualdo e de Luzia Evangelista da Cruz Romualdo.

O pretendente: KEVIN RODRIGUES ROEMER, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Santo André, SP, no dia (19/12/1997), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Martins Roemer e de Emanuela 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: THAINA APARECIDA PAULINO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de administração, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (27/05/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rogerio de Jesus da Silva e de Tatiane Sena Paulino.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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 Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Benedito - CE, data-nascimento: 07/01/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Leonardo Rodrigues de Sousa e de Elza Oliveira Costa. 
A pretendente: CARLINE PAULINO DE SOUSA, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ibiapina - CE, data-nascimento: 09/05/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Paulino de Sousa Neto e de Antonia Marleide de 
Sousa. R$ 12,58

O pretendente: ANDRE POLETO CORVETTO, profi ssão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 15/12/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Corvetto Napoleão Filho e de Debora 
Sueli Poleto Corvetto. A pretendente: SARAH LIMA FABRICIO, profi ssão: publicitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Lima Fabricio e de Raquel 
Fabricio. R$ 12,58 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial 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 afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CHANTELLE MANDY ANSELL, de nacionalidade britânica, solteiro, se-
gurança, natural de Lisburn - Reino Unido, no dia (17/10/1985), residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Roy William Ansell e de Rebbeca Margaret Ansell. 
A pretendente: GABRIELA ANGÉLICA VIEIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, natural de Embu das Artes, SP, no dia (20/10/1985), residente e 
domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Celso Tadeu Gonçalves da Rocha 
e de Maria Lucia Vieira da Rocha.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

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: KALED LAKIS, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Jandaia do Sul, PR, no dia (30/06/1965), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Ali Ahmad Lakis e de Nadua Katib. A pretendente: JAMILE SANTOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Ibicaraí, BA, no dia (03/09/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos Filho e 
de Eulália da Silva.

O pretendente: DANIEL PEREIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (18/02/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vital Eudes Pereira e de Joseana Antonia de Lima. A pretendente: 
CLAUDENICE GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, nas-
cida em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (08/02/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Gonçalves da Silva e de Maria das Mercês da Conceição.

Allesandra Canuto (*)

O termo aparece com frequência no nosso cotidiano 
e se engana quem pensa que ele deve ser revelado 
apenas ao fi nal de um processo. Para conectar pesso-

as com a produtividade, temos de despertar nelas o prazer 
de realizar cada tarefa, fazer compreender a distribuição 
de responsabilidades entre os profi ssionais, acompanhar o 
desenvolvimento das atividades e apontar a necessidade de 
mudanças emergenciais.

Nesse sentido, o feedback deve ser utilizado como ferramenta 
de reversão de situações negativas, demonstração de pontos 
positivos e incentivo à equipe durante e após a execução de 
um trabalho.

Recentemente numa sessão de coaching, a gerente de 
marketing de uma empresa de consultoria relatou incomodo 
após ter sido desqualifi cada pelo chefe. 

De acordo com ela, sua função é organizar e realizar even-
tos para que especialistas compartilhem conhecimento com 
clientes da corporação. Esses encontros devem promover 
networking entre os participantes e reunir prospects para 
o trabalho desenvolvido pela marca. Nesse dia, durante a 

O momento certo para o 
feedback da sua equipe

A expressão “Foi bom pra você?” é utilizada para questionar a impressão de alguém ou, em outras 
palavras, receber o chamado feedback

apresentação, um dos convidados resolveu interferir e com-
prometeu o roteiro programado. 

Ao término do evento, a gerente de marketing se dirigiu ao 
líder e o questionou sobre sua impressão. Ele enfaticamente 
respondeu: “foi bom, porém tenho uma observação”. Imediata-
mente, citou a pessoa que interferiu e discordou da subtração 
de uma parte do conteúdo da apresentação.

Quem errou na situação relatada acima, a colaboradora ou o 
chefe? Ela agiu corretamente ao questioná-lo? Teria sido melhor 
que ele tivesse pontuado o incomodo durante as atividades 
para que erros pudessem ser evitados? Neste caso, ao fi nal, 
ele destacaria as conquistas e concluiria com boa energia, 
estimulando o prazer em sua colaboradora e incentivando-a 
na realização de projetos futuros.

O fato é que os profi ssionais precisam alinhar as expectativas 
através da coleta de feedbacks durante o processo de trabalho. 
E isso pode acontecer do líder para o liderado, quanto o con-
trário. Se o objetivo maior é construir e manter boas relações, 
não deixe a pergunta “Foi bom pra você?” para o fi nal.

(*) - É especialista em gestão estratégica de confl itos e negociação, visano 
potencializar negócios através do desenvolvimento de pessoas. É sócia e 
palestrante da AlleaoLado, empresa focada em palestras, treinamentos e 

consultoria (www.alleaolado.com.br).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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 - Ofi cial

O pretendente: DIEGO CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido 
em Araujá - SP, no dia (01/10/1990), residente e domiciliado em Itaquaquecetuba 
- SP, fi lho de José Ademar Bezerra Correia e de Dulcineia dos Santos Correia. A 
pretendente: THAMIRES DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi s-
são analista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/07/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Nascimento Junior e 
de Silvia dos Santos Moura Nascimento. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço do município de Itaquaquecetuba, nesta Capital onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: ALLEN FERREIRA REVERTE, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
vendas, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/02/1991), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Gomes Reverte e de Zoraide 
Ferreira Reverte. A pretendente: LUANA CRISTINA SANTOS THOMAZINI, estado civil 
solteira, profi ssão analista junior, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (28/05/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Aparecido 
Thomazini e de Lilia Santos Thomazini. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DANIEL GOMES, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
nesta Capital, Brás - SP, no dia (06/09/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rubens Rodrigues Gomes e de Lourdes Rodrigues Gomes. A 
pretendente: MARIA DA PENHA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão cozinhei-
ra, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/06/1963), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldino Verissimo Costa e de 
Analia Petronilia Costa.

O pretendente: LUCIANO TAVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Belo Jardim - PE, no dia (19/09/1982), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando José da Silva e de Lindinalva Maria Tavares 
Silva. A pretendente: EDIVANIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Betânia - PE, no dia (05/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cicero Antonio da Silva e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: IAN TAVORA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, nas-
cido nesta Capital, Santana - SP, no dia (19/08/1995), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Luiz Ramos e de Alice Regina de Souza 
Távora Ramos. A pretendente: CARLA URIU, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em São Bernardo do Campo (2º Subdistrito) - SP, no dia (09/11/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Sergio Ryuiti 
Uriu e de Lenilda Aparecida da Silva Uriu.

O pretendente: DAVID UGOCHUKWU IRECHUKWU, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido na Nigéria, no dia (20/03/1986), residente e domiciliado nesta Ca-
pital, São Paulo - SP, fi lho de Peter Irechukwu e de Angela Irechukwu. A pretendente: 
ANA PAULA SILVA BRITO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta 
Capital, Ipiranga - SP, no dia (12/12/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Brito e de Zelinda Silva Brito. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente 
e domiciliado. E
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