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O pretendente: THIAGO MARTINUSSI, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 10/04/1984, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Ozorio Martinussi e de Gessy 
De Lourdes Berri Martinussi. A pretendente: ELISÂNGELA GONÇALVES, profi ssão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 
06/07/1979, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Gonçalves Lucateli e de Lucia Montanari Gonçalves.

O pretendente: VANDERLEI FERREIRA DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 13/01/1955, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Elzio da Silva e de Durvalina Ferreira 
da Silva. A pretendente: TÂNIA CAETANO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1964, residente e 
domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Geni Caetano da Silva.

O pretendente: RODRIGO LASSE IMPARATO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-
nascimento: 28/03/1982, residente e domiciliado na Vila Monumento, São Paulo, SP, 
fi lho de José Imparato e de Joana Cristina Lasse Imparato. A pretendente: LUANA 
DE CÁSSIA UMEDA, profi ssão: bióloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 23/09/1985, residente e domiciliada 
na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Hissashi Umeda e de Regina 
Cássia Pinheiro Umeda.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: ANDRES COLLAZO, nacionalidade argentina, solteiro, profi ssão 
marketing, nascido em Vicente Lopez, Província de Buenos Aires, República da 
Argentina, 24/10/1981, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho 
de Rodolfo Enrique Collazo e de Nilda Del Molino. A pretendente: CLAUDIA SOLEI 
GARGUREVICH VALLEJOS, nacionalidade peruana, solteira, profi ssão engenheira de 
alimentos, nascida em Lima, Peru, 24/07/1986, residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lha de José Luis Gargurevich Montero e de Maria Elena Vallejos de 
Gargurevich.

O pretendente: BRUNO NAHAS COURI, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo - SP, 19/05/1983, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Ricardo Nicolao Couri e de Bregitte Nahas Couri. A pretendente: VICTORIA 
RIBEIRO RODRIGUES COSTA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Campinas - 
SP, 31/01/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Mariano Rodrigues Costa e de Liliane Facury Ribeiro Rodrigues Costa.

O pretendente: JOÃO GUILHERME BUENO DE ASSIS, solteiro, profi ssão arquiteto, 
nascido em Ribeirão Preto - SP, 11/12/1990, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Luiz Walter de Assis e de Yara Lucia Villela Bueno de 
Assis. A pretendente: FLÁVIA MARIA TRAJANO MATTOS, solteira, profi ssão médica, 
nascida em Franca - SP, 04/05/1990, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lha de Mário Flávio Trajano Mattos e de Maria Aparecida Trajano Mattos.

O pretendente: DANIEL ISAAC DE SENDYK, solteiro, profi ssão dentista, nascido em 
São Paulo - SP, 14/071988, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, 
fi lho de Wilson Roberto Sendyk e de Susan Masijah Sendyk. A pretendente: DANIELLE 
SCHWARTZMAN, solteira, profi ssão dentista, nascida em São Paulo - SP, 01/10/1992, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Schwartzman e 
de Clarice Léa Schonenberg Schwartzman.

O pretendente: ANDRÉ DE CAMPOS MELLO, solteiro, profi ssão cineasta, nascido em 
São Paulo - SP, 29/07/1975, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, 
fi lho de Ronaldo Tonanni de Campos Mello e de Ieda Márcia Gasparotto de Campos 
Mello. A pretendente: MARIA EUGENIA LAGE DA SILVA PRADO, solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo - SP, 28/01/1978, residente e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Caio Graco da Silva Prado e de Susana Lage da Silva 
Prado.

O pretendente: NUNO ALEXANDRE ALMEIDA DE SOUSA CAPETA, nacionalidade 
portuguesa, divorciado, profi ssão diretor de inovação, nascido em Freguesia de Mártires, 
Conselho de Lisboa, 13/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Valentim de Sousa Capeta e de Luísa Alberta de Almeida Santos de Sousa 
Capeta. A pretendente: ALINE BADILHO, solteira, profi ssão jornalista, nascida em São 
Paulo - SP, 11/08/1987, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha 
de Aimê Alves Badilho e de Maria Lucia Badilho.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO CORDEIRO LEITE, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 12/07/1985, residente e domiciliado no Jardim Europa, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rubens Cordeiro Leite e de Maria Deli PIteri Leite. A 
pretendente: MARINA RIEGER PASCON, solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, 15/02/1991, residente e domiciliada no Jardim Europa, São Paulo - 
SP, fi lha de João Pascon Filho e de Regina Ieda Rieger Pascon.

O pretendente: CESAR PEDUTI NETO, divorciado, profi ssão agente de propriedade 
industrial, nascido nesta Capital, Mooca - SP, 16/01/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cesar Peduti e de Italia Bianculi Peduti. A 
pretendente: ANA MARIA HEYNEN, divorciada, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, 27/08/1944, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Joseph Marie Karel Heynen e de Rita Darcisa da Silva Heynen.

O pretendente: FELIPPE FERREIRA RUIZ, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, 17/04/1988, residente e domiciliado na Vila Olimpia, São Paulo - SP, 
fi lho de José Geraldo Ruiz e de Marina Ferreira Ruiz. A pretendente: ISABELA GARCIA 
FUNARO, solteira, profi ssão advogada, nascida em Londrina - PR, 04/11/1988, 
residente e domiciliada na Vila Olimpia, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar Funaro e 
de Maria das Dores Garcia.

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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: GUILHERME NASCIMENTO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante geral, nascido em São João do Paraiso (Ninheira) - MG, no dia 03/12/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adivá Nascimento de 
Oliveira e de Selma Oliveira Filha. A pretendente: LUCIMARA PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP no dia 03/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Wanderci Pereira da Silva e de Hilda Maria Augusto da Silva.

O pretendente: DANE APARECIDO BORGES, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Lages (1º Distrito) - SC, no dia 07/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alceno Aguinaldo Alves 
Borges e de Maria Olinda Borges. A pretendente: MARIANA CARVALHO LAGE, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP 
no dia 25/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Renata Carvalho Lage.

O pretendente: PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão barbeiro, nascido em Itabuna (Buerarema) - BA, no dia 24/07/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Gonçalves dos 
Santos e de Maria Gomes Santos. A pretendente: VANESSA DE JESUS ALMEIDA 
BOAES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Peri Mirim - MA 
no dia 01/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Carlos Boaes e de Maria Laurência Amorim Almeida.

O pretendente: LUIS WERNER ALBIERI, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 29/08/1968, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Aparecido Albieri e de Zilda 
Aparecida Albieri. A pretendente: FÁTIMA ISABEL PAGNOTTA, estado civil solteira, 
profi ssão podóloga, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP no dia 26/04/1965, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Durvalino Pagnotta e de Helena 
Luiza Ganji Pagnotta.

O pretendente: CELSO GOULART RIBEIRO JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão publicitário, nascido nesta Capital,Cerqueira Cesar- SP, no dia 17/04/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Goulart 
Ribeiro e de Regina Martha Soares Acruche Goulart Ribeiro. A pretendente: ANA 
MARIA FIGUEIREDO PISMEL RIBEIRO, estado civil solteira, profissão produtora, 
nascida em São Caetano do Sul - SP no dia 20/11/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Levino Manoel Ribeiro e de Rita de Cássia 
Leone Figueiredo Ribeiro.

O pretendente: ALEXANDRE CASAROTTI GREGNANINI, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP no dia 16/05/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Evandro Alcebiades Gregnanini e 
de Rosimeire Casarotto Gregnanini. A pretendente: MÁRCIA FERNANDES DE CAR-
VALHO, estado civil solteira, profi ssão do secretária, nascida neste subdistrito, Casa 
Verde - SP no dia 06/01/1986, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Marco Antonio Gomes de Carvalho e de Sulnamita Ferreira Fernandes de Carvalho.

O pretendente: JOSÉ WILLANS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssãoa-
çougueiro, nascido em Boca da Mata - AL, no dia 22/10/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hilton Alves e de Zilda Maria da Silva. A 
pretendente: RAIANE GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Boca da Mata - AL no dia 16/03/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos de Souza e de Rosilene Gomes de Souza.

O pretendente: JOSEVAN RODRIGUES DE SOUSA PINTO, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido nesta Capital, Alto da Moóca- SP, no dia 11/08/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vieira Pinto e de 
Gilvanice Rodrigues de Sousa Pinto. A pretendente: BARBARA DEBORAH DA SILVA 
HOLANDA, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida em União dos Palmares 
- AL no dia 14/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Denilson Alves de Holanda e de Ednalda Maria da Silva.

O pretendente: MARCEL TEIXEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 08/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Teixeira de Souza e de Deir Lopes Magalhães 
de Souza. A pretendente:THAIS RIE SHIGUEMATSU BRASILEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão caixa, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP no dia 12/09/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio Brasileiro 
e de Ivone Mitico Shiguematsu.

O pretendente: SIDNEI DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde- SP, no dia 22/12/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosemeire da Silva Dias. A pretendente: CAMILA 
FURLANI CABRAL, estado civil solteira, profi ssão corretora, nascida nesta Capital, 
Lapa - SP no dia 28/12/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Hilario Cabral e de Elaine Cristina Furlani Cabral.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DENIS GRAVINEZ, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de obras, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 01/04/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Gravinez e de Maria Lucia Gravinez. A 
convivente: ANDREIA APARECIDA FITIPALDI ROSSI, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP no dia 02/04/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Rossi e de Magda Cleide Fitipaldi Rossi. 
Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato 
o registro da Conversão de União Estável em Casamento.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
O pretendente: KAYODE CAMPOS ADEGEYE, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, 01/07/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Olanrewaju Adegeye e de Marilena Campos Rezende Adegeye. A pretendente: 
DANIELA REGINA PEREIRA DA SILVA, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São 
Paulo - SP, 31/08/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Valter Pereira da Silva e de Fatima Regina Pereira da Silva.

O pretendente: FABIANO VIEIRA RODRIGUES, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São André- SP, 22/05/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Elcio de Moraes Rodrigues e de Terezinha Vieira Rodrigues. A pretendente: 
LARA PEDRÔZA CARVALHO BRANCO, solteira, profi ssão empresária, nascida em 
São Luís  - MA, 05/04/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ribamar Carvalho Branco Filho e de Paula Julia Bastos Pedrôza.

O pretendente: JOAQUIM ALVARO PEREIRA LEITE, divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, 08/12/1967, residente e domiciliado em 
Moema, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Alvaro Pereira Leite Neto e de Maria Lucia 
Pereira Leite. A pretendente: ANA LUIZA MONTEIRO LOBATO RIBEIRO, divorciada, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, 08/12/1977, 
residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Guilherme Monteiro 
Lobato Ribeiro e de Denise Monteiro Lobato Ribeiro.

O pretendente: APARECIDO SILVA ENGEL, divorciado, profi ssão empresário, nascido em 
Caiabú - SP, 27/04/1956, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Laet Engel e de Francisca Silva Engel. A pretendente: ROSELÉA ALCANTARA PEREIRA, 
solteira, profi ssão comerciária, nascida em São Paulo - SP, 29/11/1960, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu Alves Pereira e de Odila Alcantara Pereira.

O pretendente: MATEUS ROCHAVETZ DE LARA ANDRADE, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Londres, Inglaterra  20/01/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Roberto de Andrade e de Mayra Viviane 
Rochavetz de Lara. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA JOSÉ, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, 01/08/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gabriel José e de Maria Aparecida da Silva José.

O pretendente: SOMR WALID SALAMEH, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Brasilia - DF, 21/06/1990, residente e domiciliado em Brasilia - DF, fi lho de Walid Salameh 
e de Marsil Salama. A pretendente: LUCIANA VASCONCELOS SILVA, solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Anápolis - GO, 24/05/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Albano Silva e de Dilma Maria Pereira Vasconcelos.

O pretendente: PHILIPE MARTINS FONTES CUSTÓDIO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Ribeirão Preto - SP, 03/02/1988, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Custódio Filho e de Patricia Martins 
Fontes Custódio. A pretendente: ISABELLA HELENA FERREIRA, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, 21/07/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz Ferreira e de Rosa Helena Gonçalves.

O pretendente: FERNANDO CELSO GARCIA DE FREITAS, divorciado, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, 13/08/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Garcia de Freitas e de Lydia Rosa Giannotti Garcia de 
Freitas. A pretendente: ANA LELIA MAGNABOSCO, solteira, profi ssão economista, nascida 
em Uberaba- MG, 17/12/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Lelio Wesley Magnabosco e de Maria Aparecida Garatti Magnabosco.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CLÁUDIO LUIZ MICCIELI DOS SANTOS JUNIOR, divorciado, profi ssão 
executivo, nascido em Brasilia - DF, 21/09/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cláudio Luiz Miccieli dos Santos e de Ieda Dourado Barreto 
Miccieli dos Santos. A convivente: LUIZA DAHER, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Brasilia - DF, 06/01/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wellington Daher e de Ivana Lúcia Daher. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: LEONARDO WARD CRUZ, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Avaré - SP, 12/09/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Leonardo Conforti Cruz e de Suzana Lopes Ward Cruz. A convivente: EDUARDA 
SALEM DERANI, divorciada, profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, 
01/12/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Zarzur Derani e de Tania Maria Salem Zarzur Derani. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525, números I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro.

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 

Empresas & Negócios

O pretendente: ALEXANDRE CALDEIRA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Junqueirópolis, SP, data-nascimento: 22/04/1978, residente 
e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de João Jonival Caldeira e 
de Edite da Cruz Caldeira. A pretendente: SANDRA MARINA VIEIRA DE SOUSA, 
profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em Londrina, PR, data-
nascimento: 03/01/1959, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lha de José Crisanto de Sousa e de Albertina Fabelina de Sousa.

O pretendente: JOÃO CARLOS COSTA, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Londrina, PR, data-nascimento: 19/11/1951, residente e domiciliado 
na Vila Nova Pauliceia, São Paulo, SP, fi lho de Anor Costa e de Anália Pereira Costa. 
A pretendente: MARGARIDA POCK, profi ssão: empresária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 02/06/1951, residente e 
domiciliada na Vila Nova Pauliceia, São Paulo, SP, fi lha de Ioan Pock e de Helena Pock.

O pretendente: MAXWELL LIMA PEREIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 23/10/1984, residente e 
domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Azevedo Pereira e de 
Maria das Graças Lima Pereira. A pretendente: RAQUEL DE MESSIAS, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em Umuarama, PR, data-nascimento: 
24/03/1988, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de José 
Bazilio de Messias e de Otilia Stocco de Messias.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS TRACANA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 28/08/1980, 
residente e domiciliado na Vila Oratório, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos 
Tracana e de Isabel Maria Pereira Tracana. A pretendente: TANIA MARA MOURA 
SOARES, profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: divorciada, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1979, residente e domiciliada na Vila Oratório, São 
Paulo, SP, fi lha de Adauto Vieira Soares e de Raquel Moura Soares.

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

Amanda Alvernaz (*)

Você acredita no trabalho re-
moto? Apesar de muitos ainda 
serem resistentes às mudanças 

na forma como as pessoas trabalham 
hoje em dia, o trabalho de forma 
remota está ganhando cada vez mais 
adeptos no Brasil. A qualidade de 
vida que se ganha quando sabe-se 
administrar o tempo sem precisar fi car 
determinadas horas em um escritório 
compensa e, dependendo do tipo de 
trabalho realizado, cada vez mais essa 
prática tende a ser comum em razão 
da globalização das empresas. 

Uma pesquisa sobre O Futuro do 
Trabalho mostrou que mais de 40% 
dos entrevistados já pratica o home 
offi ce em suas organizações e, além 
disso, mais da metade deles afi rma 
que o trabalho remoto aumenta a 
produtividade, tanto que mais de 
1/3 das empresas pesquisadas têm 
a intenção de promover o trabalho 
remoto nos próximos 12 meses. Uma 
preocupação que muitas pessoas ainda 
têm é com relação à produtividade e 
de como se organizar trabalhando de 
forma remota. 

Afi nal, como devo colaborar com 
meus colegas remotos? Como funcio-
na? Conseguirei me organizar como 
se estivesse dentro do escritório?  Se 
você quer ter sucesso com o trabalho 
remoto, então siga estas dicas:  
 • Tenha um local apropriado para 

trabalhar - É muito importante ter 
um canto dedicado ao trabalho. 
Seja um pequeno escritório ou 
uma mesa organizada em algum 

Trabalho remoto: uma tendência?
Trabalhar em home offi ce oferece oportunidades incríveis para o crescimento pessoal e profi ssional

cômodo da casa, é fundamental 
não trabalhar da cama ou do sofá, 
por exemplo. Com um cantinho 
organizado para o dia a dia no 
trabalho, a pessoa poderá orga-
nizar melhor e ainda preparar o 
espaço para as conferências online 
ou qualquer tipo de interação que 
tenha que fazer no espaço.  

 • Estipule regras para participação 
de videoconferência - Outra dica 
vale justamente para as conferên-
cias: se todos estão participando 
de uma reunião em vídeo, é im-
portante que todos se conectem 
através do seu computador mesmo 
que apenas uma pessoa esteja 
remota e os outros no escritório. 
A importância de cada um se co-
nectar em seu computador e ligar a 

sua câmera de vídeo é para facilitar 
a conexão entre os participantes 
para que eles possam observar 
suas expressões e gestos durante 
a reunião. 

Apesar de estar trabalhando remoto, 
a ideia aqui é que haja uma conexão 
profi ssional durante a interação por-
que, ao aparecer na câmera, passará 
uma impressão mais enfática com 
relação aos pontos de vista e ideias 
abordadas durante a reunião online. 
Seja transparente e produtivo: tenha 
uma ata pré-defi nida e aberta para 
todos antes da reunião e escolha um 
líder da reunião para ter certeza de 
que tudo será abordado dentro do 
tempo estipulado.  
 • Defi na horários específi cos para 

o lazer ou simplesmente relaxar 

Outro fator que faz toda diferença 
na produtividade é que o tempo de 
deslocamento é nulo e aquelas horas 
antes perdidas no trânsito poderão 
ser utilizadas para produzir algo novo 
e melhor conciliar o tempo livre para 
lazer. Assim, é possível aproveitar as 
horas que serão economizadas e ter 
tempo para fazer exercícios físicos, 
por exemplo.  
 • Defi na as ferramentas de colabo-

ração
A tecnologia está cada vez mais 

diminuindo a barreira do trabalho 
remoto. Ela é imprescindível para que 
empresas promovam um ambiente 
colaborativo e produtivo entre cola-
boradores híbridos (remotos e que 
trabalham no escritório), seja por meio 
de chats, ferramentas de colaboração 

ou de vídeo conferência online. 
Para ajudar nessa organização diária 

de forma remota, existem diversas 
ferramentas que, de forma colabora-
tiva, orientam as pessoas a otimizar 
o fl uxo de trabalho. Sejam projetos, 
gerenciamento de equipe ou até sim-
ples atividades diárias, basta escolher 
a ferramenta que se adequa melhor ao 
ambiente e tipo de trabalho.

Essa tendência das empresas come-
çarem a adotar a prática do trabalho 
remoto se dá principalmente porque 
as pessoas estão em busca de mais 
autonomia, menos tempo perdido para 
se locomover até o local de trabalho e, 
principalmente, um melhor equilíbrio 
entre a vida pessoal e a profi ssional.

No começo, a mudança de rotina 
para trabalhar remotamente pode 
parecer solitária, mas planejando e 
organizando as tarefas do dia a dia, 
é possível sim trocar as conversas 
na copa por um encontro pessoal e 
online com seus colegas depois de ter 
fi nalizado o trabalho de forma remota. 

Abraçar o trabalho remoto é um 
valor do Trello e acreditamos que o 
home offi ce pode ajudar as pessoas a 
se desenvolverem e aperfeiçoarem-se, 
e isso não só profi ssionalmente, mas 
pessoalmente também. Começamos 
com uma pequena equipe baseada em 
um escritório em Nova York, e hoje 
aproximadamente 65% da equipe que 
atua no Trello é remota. 

(*) - É responsável pelo Marketing do Trello 
no Brasil, que objetiva transformar a maneira 
de como as pessoas se organizam, trazendo 

uma nova perspectiva para a colaboração em 
equipe e execução de seus projetos e tarefas. 
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