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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: RODRIGUES LIBÓRIO PENHA, solteiro, repositor, nascido em Una - BA, 
aos 19/03/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio-
nor Gomes Penha e de Janice Santos Libório; A pretendente: CLAUDINEIA PEREIRA 
MEDINA, solteira, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 13/05/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Honorato Medina 
e de Edite Pereira Medina.

O pretendente: EZEQUIEL LUCIO DA SILVA, solteiro, analista administrativo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 04/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Lucio da Silva e de Maria das Merces Silva; A pretendente: EVELYN 
ARRUDA GOMES, solteira, promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 
25/02/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Divino Peres 
Gomes e de Luciana Arruda Cordeiro.

O pretendente: HUGO LEONEL LOPES, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, 
aos 03/02/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Augusto de Figueiredo e de Catia Regina da Silva Lima; A pretendente: GEANNI JOSECKA 
DE SOUZA SANTOS, solteira, vendedora, nascida em Osasco - SP, aos 14/02/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaelson João dos Santos 
e de Vandecleide Gomes de Souza.

O pretendente: ELTON ADELINO DE SOUSA, solteiro, estagiário, nascido em São 
Gonçalo - RJ, aos 12/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edmilson Adelino de Sousa e de Rita de Cácia de Sousa; A pretendente: TU-
ANY CAROLINE DOS SANTOS, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 17/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciana 
Cristina dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DA SILVA, divorciado, técnico em instrumentos musicais, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Euzebio da Silva e de Iracema Ferreira da Silva; A pretendente: 
FERNANDA APARECIDA MEDEIROS PEREIRA, solteira, monitora, nascida em Juqui-
tiba - SP, aos 20/01/1991, residente e domiciliada em São Lorenço da Serra - SP, fi lha 
de José Roberto Pereira e de Silvia de Medeiros Pereira.

O pretendente: NELSON MAGALHÃES DE SOUZA, solteiro, operador de tráfego, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/12/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Magalhães de Souza e de Benvinda Marques de Souza; A pretendente: 
FABIANA GONÇALVES DE SOUSA, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 28/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
Gonçalves Santos e de Zenilda Maria de Sousa Silva.

O pretendente: PAULO CRISTIANO SILVA DA CRUZ, solteiro, mecânico, nascido em 
Salvador - BA, aos 27/06/1971, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Julio da Cruz e de Maria Oliveira da Silva; A pretendente: VANESSA 
BARROS DE LIMA, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/03/1983, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdecy Taveira de Lima e de 
Valneide Souza Barros.

O pretendente: ADAUTO CARLOS BARBOSA, solteiro, técnico de tratamento de en-
fl uente, nascido em Cotia - SP, aos 25/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Adeladio Olegario Barbosa e de Gileuza Maria dos Santos Barbosa; 
A pretendente: LUCILENE GOMES DA SILVA, divorciada, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Distrito Catimbau, Município Buique - PE, aos 26/06/1981, residente e do-
miciliada neste distrito, Vila das Belezas, São Paulo - SP, fi lha de Eloi Gomes da Silva e 
de Maria Beserra da Silva Gomes.

O pretendente: RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, solteiro, ajudante de gesseiro, nascido 
em Ibiúna - SP, aos 09/10/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Severino Simeão da Silva e de Vera Lucia Gonçalves; A pretendente: EDINILMA 
NASCIMENTO SILVA, solteira, atendente, nascida em Mombaça - CE, aos 08/08/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ednilton Oliveira Silva e 
de Silma Nascimento Silva.

O pretendente: MARIO PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, vendedor, nascido em Feira 
de Santana - BA, aos 14/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Maria das Dores Pereira dos Santos; A pretendente: THAIZE ALMEIDA, solteira, 
maquiadora, nascida em Olinda - PE, aos 14/09/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lenilça Almeida dos Santos.

O pretendente: JOSEMAR RAMOS DE ARAUJO, solteiro, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 24/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Josafa Pereira de Araujo e de Maria de Lourdes Ramos; A pretendente: ALESSANDRA 
DO NASCIMENTO, solteira, esteticista, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Bernardo do Nasci-
mento e de Rita Francisca do Nascimento.

O pretendente: SEVERINO ALVES CORREIA, divorciado, vigilante, nascido em Itambé - 
PE, aos 13/12/1964, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio 
Alves Correia e de Maria Ana da Conceição Correia; A pretendente: ELAINE CRISTINA 
DE OLIVEIRA SILVA, divorciada, balconista, nascida em Timbaúba - PE, aos 26/07/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Veloso da Silva 
e de Estela Barbosa de Oliveira Silva.

O pretendente: PAULO MIGUEL PINHEIRO DA SILVA, solteiro, administrador de empre-
sas, nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1961, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Cascimiro da Silva e de Zefi nha da Silva; A pretendente: 
EDVÂNIA PEREIRA GONÇALVES, solteira, professora, nascida em Juazeiro do Norte - 
CE, aos 19/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Pereira Gonçalves e de Maria Marlene Gonçalves.

O pretendente: FELIPE MATOS BARBOSA, solteiro, barman, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Tadeu 
Barbosa e de Ana Maria de Matos; A pretendente: ANDREZZA CRISTIANE ALVES DA 
SILVA, solteira, do lar, nascida em Recife - PE, aos 13/04/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osni Lima da Silva e de Ledjane Alves da Silva.

O pretendente: JARDEL FRANK BARBOSA DOS SANTOS, divorciado, vendedor, 
nascido em Campina Grande - PB, aos 20/06/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Barbosa dos Santos e de Maria de Fátima Lucas Santos; 
A pretendente: ELIANE LEANDRO FERREIRA, solteira, vendedora, nascida em Duque 
de Caxias - RJ, aos 08/04/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Leandro Ferreira e de Iraci Marinho Ferreira.

O pretendente: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 12/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Silvair Fernandes de Oliveira e de Vamilda dos Santos de Oliveira; A pretendente: 
DAYANE BATISTA ANJOS DA SILVA, solteira, analista de seguros, nascida em São 
Paulo - SP, aos 12/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rogerio Anjos da Silva e de Irani Batista da Silva.

O pretendente: ADILSON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, solteiro, montador, nascido em 
São Paulo - SP, aos 29/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio da Conceição e de Elza Santana da Conceição; A pretendente: LAUANA 
SARA ALVES DA SILVA, solteira, operadora de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 
09/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Pereira 
da Silva e de Lourença Alves Viana e Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO VASCONCELLOS, divorciado, vendedor, nascido 
em Nova Guataporanga - SP, aos 12/08/1968, residente e domiciliado em Nova Odes-
sa - SP, fi lho de Herneni Vasconcellos e de Cicera Alves Vasconcellos; A pretendente: 
ODETE MOREIRA, divorciada, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 18/09/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito 
Francisco Moreira e de Maria do Carmo Moreira.

O pretendente: GERALDO ALVES ANDRADE, solteiro, frentista, nascido em Jacare dos 
Homens - AL, aos 16/12/1968, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
João Alves Andrade e de Maria Leonia Andrade; A pretendente: LUCELSA DOS SANTOS, 
solteira, do lar, nascida em Jacare dos Homens - AL, aos 02/10/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Amancio Sobrinho e de Maria das Neves.

O pretendente: MARINALDO DO VALE PEREIRA, divorciado, policial militar, nascido em 
Caruaru - PE, aos 03/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José do Vale Pereira e de Josefa Felipe Pereira; A pretendente: JESSICA SOARES 
DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/06/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Welton Mendes dos Santos e de 
Maria Jose Soares Neta Santos.

O pretendente: SIVONEI MARTINS DOS SANTOS, solteiro, pintor de construção civil, 
nascido em Juazeiro - BA, aos 30/12/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Martins dos Santos e de Raimunda Maria dos Santos; A 
pretendente: VALDENICE MARIA GONÇALVES OLIVEIRA, viúva, copeira, nascida em 
Itamaraju - BA, aos 23/06/1959, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdomiro José Gonçalves e de Maria Francisca de Jesus.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA, solteiro, técnico eletrônico, nascido 
em Santo André - SP, aos 18/11/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Severino José de Arruda e de Clotilde Santina de Moura de Arruda; A pre-
tendente: BRUNA CAMARGO CONSTANTINO, solteira, recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 24/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Constantino e de Valéria Aparecida de Camargo Constantino.

O pretendente: RICHARD SILVA CUNHA, solteiro, agente comercial, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/05/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Silvestre da Cunha Filho e de Quiteria Pereira da Silva Cunha; A pretendente: 
CAMILA MARÇAL MATOS, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 
23/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz José 
Matos e de Vanderlea Mateus Marçal Matos.

O pretendente: BRIAN JUDICE, solteiro, chapeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
15/01/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Judice 
da Silva e de Patricia Borges de Sousa; A pretendente: MARCELA JUREMA FLO-
RENCIO, solteira, cozinheira, nascida em São Paulo - SP, aos 03/10/1981, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adevarde Florencio e de Raimunda 
Pereira Florencio.

O pretendente: ERICK HENRIQUE GIOPATO SOUSA, solteiro, auxiliar de cozinha, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José de Sousa Pinto e de Eliete Giopato Sousa Pinto; A pretendente: 
NATALIA SANTOS SILVA, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Senhor do Bonfi m - 
BA, aos 26/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clovis 
José da Silva e de Neide Marques da Silva.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: MAURO SUNAO TAKEMOTO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
telecon, nascido em São Paulo - SP (Registrado em Ferraz de Vasconcelos - SP), no dia 
(22/09/1980), residente e domiciliado em Mogi das Cruzes - SP, fi lho de Cadio Takemoto 
e de Yoshiko Hoshishima Takemoto. A pretendente: EVELIN DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (14/08/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Claudio dos Santos e de 
Maria de Lourdes Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do município 
de Mogi das Cruzes, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALEX SABINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, 
nascido Jurema - PE, no dia (21/08/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luiz Sabino da Silva e de Maria Aparecida Sabino da Silva. A pretendente: KARINE 
FRANCES ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em Vespasiano - MG, no dia (14/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Francisco Cardoso de Araujo e de Maria Lucia dos Santos Araujo.

O pretendente: HAASTÁRI MARIO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (14/09/1996), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmilson de Jesus e de Josilene Maria de Jesus. A 
pretendente: EGLE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (28/01/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Cintia dos Santos.

O pretendente: JOSÉ TOBIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Cariús - CE, no dia (18/04/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Francisco Vicente da Silva e de Antonia Tobias de Paula. A pretendente: 
ANTONIA SÔNIA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Cariús - CE, no dia (10/11/1978), residente e domiciliada  neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Silvestre Carlos da Silva e de Antonia Pereira da Silva.
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: ROBERTO TEODÓSIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido 
em Coremas - PB, aos 25/12/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Teodósio da Silva e de Maria Ana da Silva; A pretendente: JOSIVANE 
MARIA DA SILVA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em Bom Jardim - PE, aos 06/11/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: CRISTIANO BARROS BATISTA, solteiro, segurança, nascido em São 
Paulo - SP, aos 03/04/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Corrêa Batista e de Maria Creuza de Souza Batista; A pretendente: ANA PAULA 
JESUS DE LIMA, solteira, aposentada, nascida em São Paulo - SP, aos 05/03/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelson Ferreira de Lima 
e de Vera Lucia Jesus de Lima.

O pretendente: ILSON ROQUE ALBARELLO, brasileiro, solteiro, sushiman, nascido em 
Palmitinho - RS, aos 19/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Aquilino Albarello e de Regina Maria Albarello; A pretendente: ELISANDRA DA 
COSTA, brasileira, solteiro, sushiman, nascida em Palmitinho - RS, aos 15/10/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dealmo da Silva Costa e 
de Lourdes de Queiróz Costa.

O pretendente: WELLINGTON VIEIRA DA SILVA, solteiro, porteiro, nascido em São 
Miguel dos Campos - AL, aos 22/03/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldo Vieira da Silva e de Ana Maria dos Santos da Silva; A pre-
tendente: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 21/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson 
Gonçalves de Oliveira e de Maria Lúcia da Silva Oliveira.

O pretendente: MARCIO RIBEIRO MARQUES, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Almerindo Marques e de Joselita Ribeiro da Silva; A pretendente: 
MARIA LIDIANE ARAUJO, brasileira, divorciada, cozinheira, nascida em Cruz - CE, 
aos 19/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Teixeira de Araujo e de Maria Irene de Araujo.

O pretendente: VALMIR SOUZA DE OIIVEIRA, divorciado, motorista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 20/02/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Izaulino Rodrigues de Oliveira e de Joanita Souza de Oliveira; A pretendente: CRIS-
TIANE MIRANDA DA ROCHA, divorciada, passadeira, nascida em São Paulo - SP, aos 
10/06/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jacinto Mariano 
da Rocha e de Maria Miranda da Rocha.

O pretendente: EMERSON PEREIRA DA SILVA, solteiro, polidor de autos, nascido em 
Praia Grande - SP, aos 17/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Fernando da Silva e de Rosangela Pereira da Silva; A pretendente: 
DEBORA CABRAL DA SILVA PAULINO, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 31/10/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Itamar 
Paulino e de Katia Cabral da Silva Paulino.

O pretendente: ELIZEU DOS SANTOS PEREIRA, solteiro, pedreiro, nascido em Serra 
Preta - BA, aos 05/02/1992, residente e domiciliado e odmiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edezio Nunes Pereira e de Maria Ilda dos Santos Pereira; A preten-
dente: LUCINÉIA RESSURREIÇÃO LIMA, solteira, vigilante, nascida em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 20/09/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Silva Lima e de Antonieta da Ressurreição Lima.

O pretendente: FABIO JOSE DA COSTA, divorciado, pintor de autos, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/02/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jose Leonor da Costa e de Maria Salete da Conceição; A pretendente: ESTEFÂNIA RO-
DRIGUES JARDIM, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 11/01/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Rodrigues Jardim.

O pretendente: MARCOS APARECIDO TOZETI, divorciado, vendedor, nascido em Florida 
Paulista - SP, aos 24/08/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Americo Tozeti e de Maria de Lourdes de Souza Tozeti; A pretendente: VANESSA 
FERREIRA DA SILVA, solteira, cuidadora, nascida em Jacobina - BA, aos 03/12/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ildenor Ferreira da Silva 
e de Vanilde Josefa da Silva.

O pretendente: LEONARDO LACERDA DE MOURA, solteiro, estudante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 07/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Benedito Lacerda de Moura e de Francisca de Sousa Moura; A pretendente: MARIA 
DE FATIMA DE MOURA LACERDA, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 
Pombal - PB, aos 29/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro de Sousa Lacerda e de Luzinete de Moura Lacerda.

O pretendente: FABIO DA SILVA MENA, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/01/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cristobal 
Mena Gonzalez e de Sueli Aparecida da Silva; A pretendente: MARCELA RODRIGUES 
GONÇALVES VIEIRA, solteira, cuidadora, nascida em São Paulo - SP, aos 16/11/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Vieira e 
de Maria das Graças Gonçalves Vieira.

O pretendente: JOSÉ VALTER DA SILVA, divorciado, zelador, nascido em Guarulhos - SP, 
aos 10/12/1963, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Caetano da Silva e de Iracema Baccarini da Silva; A pretendente: MARISA REGINA 
FERNANDES, divorciada, cabeleireira, nascida em Dom Silvério - MG, aos 06/05/1968, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Fernandes 
e de Conceição de Souza Fernandes.

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

Ainda lembro a 

primeira grande 

empresa que nos 

procurou solicitando 

a implantação de um 

Programa de Mentoring. 

O cliente conhecia o 

Programa da Academia 

de Coaching Integrativo 

que desde 2014 mentora 

profi ssionais na área de 

Coaching

Na ocasião, o objetivo da 
empresa era preparar 
diretores para mento-

rar novas lideranças femininas. 
O programa foi um sucesso, 
considerando que a metodo-
logia é um excelente recurso 
para o desenvolvimento de 
líderes, solidifi cação da cultura 
empresarial e o processo de 
sucessão.

Uma outra experiência que 
tem sido marcante é a im-
plantação e coordenação do 
Programa de Mentoring no 
IBCPF (Instituto Brasileiro de 
Certifi cação de Profi ssionais 
Financeiros), que possui em 
torno de três mil associados. 
Entendendo que a ferramen-
ta amadurece o profi ssional, 
transformando-o numa pessoa 
mais consciente, capaz de cres-
cer e de se habilitar a assumir 
novos desafi os, garantindo a 
perenidade da cultura de uma 
organização ou mercado, como 
é o caso do IBCPF.

Mentoring é uma ferramenta 
que demanda baixos investi-
mentos. Tendo como base a 
troca, na qual o estímulo maior 
é que cada indivíduo se apro-
prie de sua própria história, de 
sua biografi a e de seu projeto 
de vida, características pri-
mordiais para o terceiro setor. 
Então, defi nimos em parceria 
com o Instituto Filantropia le-
var essa metodologia para esse 
público a partir desse mês. 

Uma das principais caracte-
rísticas do mentoring é o de-
senvolvimento de uma parceria 
entre mentor e mentorado 
com vistas ao desenvolvimento 
mútuo, na qual os dois cres-
cerão profi ssional e pessoal-
mente. Nesse processo, são 
identifi cadas oportunidades 
de aprendizagem e lacunas 
no desenvolvimento a serem 
exploradas. 

É uma forma das organiza-
ções redistribuírem interna-
mente, de maneira organizada, 
o capital intelectual do qual 
dispõem. Em outras palavras, 
consiste na troca dos conhe-
cimentos que acumularam ao 
longo de sua trajetória, mui-
tas vezes em um desafi ador 

processo de erros e acertos, 
entre os seus colaboradores 
mais experientes e aqueles 
que iniciam suas carreiras, ou 
acabaram de ascender a novas 
responsabilidades. 

O mentoring também pode 
ocorrer fora das organizações, 
de forma profi ssional ou não. 
A periocidade dos encontros 
é combinada entre mentor e 
mentorado, sendo que num 
Programa de Mentoring for-
mal, os encontros costumam 
ocorrer mensalmente e ter 
duração de um ano.

No primeiro momento do en-
contro, que costuma ter dura-
ção média de noventa minutos, 
o mentor escuta o relato, num 
segundo momento o mentor 
oferece as possibilidades. Em 
seguida, mentor e mentorado 
defi nem quais as melhores al-
ternativas de ação. No quarto 
momento formula-se uma ação 
concreta, com previsão de data 
e local para acontecer, assim 
como o resultado esperado. No 
quinto momento do encontro 
de mentoring ocorre uma reca-
pitulação de toda a conversa, 
uma avaliação dos pontos que 
foram discutidos e a reafi r-
mação da ação combinada. 
A sugestão para a fi nalização 
fi ca por conta da elaboração da 
pauta do próximo encontro. 

Mentores orientam e en-
sinam, são uma espécie de 
mestres, pessoas com ampla 
experiência em determinada 
área. O conceito tradicional 
de mentor é alguém mais 
experiente na empresa ou 
segmento, que demonstre 
interesse e disposição para 
colaborar no avanço da carreira 
de principiantes.  

Finalizo por aqui com alguns 
dos questionamentos que 
costumo fazer para as pessoas 
que me perguntam se possuem 
perfi l para Mentor....  
 • Qual sua área de excelên-

cia? 
 • Você tem clareza dos re-

sultados entregues nessa 
área?

 • Consegue transformar 
em aprendizagem suas 
conquistas e desafi os? 

 • Você já sentiu vontade de 
colaborar de forma genuí-
na com a jornada de outra 
pessoa?

(*) - Fundadora da Academia de 
Coaching Integrativo, sócia-diretora 

da GFAI Coaching, coordenadora 
da Academia de Planejamento 

Financeiro, palestrante,
mentora e coach. 

Enfi m, 
o que é 
mentoring?

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Reencantando 
Empresas

Colabore com nossa coluna: reencantandoempresas@netjen.
com.br

Rebeca Toyama

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso.

Rebeca Toyama (*)

Mancuso e Rebeca Toyama

Edital de Citação Prazo 30 dias Processo nº 0002108-10.2011.8.26. 0004 MM. Juiz de Direito da 
4º VC do Foro Regional IV – Lapa/SP. Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da lei. Saber á 
Victor Jasgovicius Filho, CPF/MF Nº 017.405.628-10 que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação 
Monitória para cobrança de R$ 7.321,23, (Fevereiro/2011), refe rente as cinco mensalidades ven-
cidas e não pagas do período de fevereiro a junho de 2016  do contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Estando o requerido em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague 
o débito (ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento), ou embarque a ação, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo (art. 701 do NCPC). Presumindo-
-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, afixado e publicado. 
São Paulo, 20 de Julho de 2016.                                                                                   18 e 19/10

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015992-52.2010.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional I-Santana, Estado de S/P, Dr (a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Rodrigues Peres Alcantara, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário, por parte de Sociedade Beneficiente São Camilo, alegando em sín-
tese: o recebimento da quantia de R$ 1.115,14 referente ao termo de responsabilidade que assumiu 
com a autora, sobre a notas fiscais de serviços prestados e não pagos, decorrente de atendimento 
médico-hospitalar prestados pela autora ao réu. Encontrando o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta. Não sendo contestada 
a ação, presumir-se- ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) 
autor(a)(es) . Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2016.                                                                 18 e 19/10

Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc. 0218360-44.2010.8.26.0100.  O Dr. Rodrigo Ramos, Juiz de 
Direito da 4º VC do Foro da Capital – SP. Faz Saber a Claudia Valéria De Azevedo, RG 24.866.342-2, 
CPF Nº 142. 248. 768-76, que nos autos da ação Monitória, requerida por União Social Camiliana, 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 10.784,51, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será presente o edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de Agosto de 2016.        18 e 19/10

Edital de Citação Prazo de 15 dias. Processo Nº 1001976-48.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rochelly Ferreira dos Santos, CPF 376.141.738-13, RG 480993324, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 4.259,21, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre 
as partes. Encontrando-se 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, para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 22 de setembro de 2016.                                                      18 e 19/10

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002816-73.2016. 8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Prata-
viera, na forma da Lei, etc. Faz Saber á Karina De Souza Barros, RG Nº 40.822.371-6, CPF/MF Nº 
229.993.148-17, que lhes foi proposta ação Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale 
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.506,65, referente ao contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante 
legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento . Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.                                                             18 e 19/10

WUPA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. torna público que requereu na
CETESB de Forma Concomitante a Licença Prévia e de Instalação, para Fabricação de
Guarda-Chuvas e Similares, sito à Rua Joaquim Pedroso Alvarenga, nº 820. Itaici.
Indaiatuba/SP.
EDITORA FONTANA LTDA. torna público que requereu na CETESB de Forma Concomitante
a Licença Prévia e de Instalação para Gráfica, Impressão de Revistas e outros Perió-
dicos sob encomenda, sito à Estrada Cipriano Perobelli (Jar-363), nº 3.751. Maracanã.
Jarinu/SP.

BALIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 18002634, válida até 04/10/2.019, para
Preservação do Pescado (Peixes, Crustáceos e Moluscos), sito à Rua Dona Amélia
Leuchtemberg, nº 91. Ponta da Praia. Santos/SP.

EDITORA FONTANA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para Gráfica. Impressão de Revistas e outros Periódicos sob
encomenda, sito à Estrada Cipriano Perobelli (Jar-363), nº 3.751. Maracanã. Jarinu/SP.


