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Alberto, Décio e Loureiro 

trabalham na mesma 

empresa e têm como 

chefe o Sr. Sílvio. Como 

de costume, aproveitam 

a hora do almoço para 

colocar a conversa em 

dia

Alberto hoje se queixa 
que conseguiu bater sua 
meta antes do prazo pre-

visto. “O Sílvio foi duro comigo 
no mês passado. Disse que eu 
corria o risco de ser demitido 
caso continuasse com um baixo 
rendimento. Nem me deixou 
explicar. Apenas lembrou o 
que aconteceu com Marcos, 
que apesar de muitos anos na 
empresa, foi afastado por não 
produzir o esperado”.  Décio 
mostrou-se surpreso, pois Sr. 
Sílvio nunca havia ameaçado 
seu cargo desta forma. Acom-
panhava seus resultados, bus-
cava sugestões e até aceitava 
mudar alguns procedimentos. 
Loureiro achou aquilo muito 
curioso: “Silvinho nunca me 
chamou a atenção. Deixa que 
eu defi na a meta do mês e eu 
mesmo o procuro para contar 
como fi z para atingi-la. A cada 
detalhe da conversa, ia pare-
cendo que estavam falando 
de uma pessoa diferente. Os 
três tinham em comum sobre 
Sr. Silvio apenas o fato de nos 
últimos tempos estarem se 
sentindo mais produtivos a 
partir das mudanças na forma 
como o chefe os motivava. Fa-
lando pouco e fazendo muitas 
perguntas. Loureiro então teve 
a uma ideia: “Nós três somos 
supervisores, e quem sabe o 
Sílvio não possa nos passar 
alguma dica”? Afi nal, estamos 
no mesmo setor e nossos resul-
tados também são dele.

Combinaram então de en-
contrar-se com o chefe após 
o expediente daquela tarde. 
Chegando à lanchonete, Síl-
vio já os aguardava. Pediu 
café e torradas para Alberto. 
Perguntou a Décio se preferia 
suco ou chá gelado. Dirigiu-se 
a Loureiro em poucas palavras; 
“fi que à vontade!”.

Os três entreolharam-se e 
Loureiro iniciou a conversa: 
“Sílvio, queremos saber o se-
gredo que você usa para obter o 
melhor de nós, mesmo sabendo 
que temos temperamentos tão 
diferentes”. 

Sílvio deu uma risada e res-
pondeu: “Vou então revelar 
a surpresa que vos aguarda. 
Alguns meses atrás, participei 
de um programa de liderança 
que utiliza ferramentas de Co-
aching Integrativo como base. 
Falando menos e perguntando 
mais, passei a conhecer e en-
tender melhor a cada um de 
vocês. Percebi que cada pessoa 
ou cada situação pede um estilo 
de intervenção específi co. E 
que as decisões que tomamos 
devem estar de acordo com 
o entrosamento de  4 dimen-
sões: razão, emoção, intuição 
e sensação.” 

“E a surpresa?”, quis saber 
Décio. “A surpresa é que a di-
retoria autorizou a contratação 
do curso Líder + para vocês, 
já na próxima turma!”

A partir disso, a equipe de 
Sílvio, o autor e os leitores 
poderão produzir seu próprio 
fi nal feliz! 

(*) - Coach na GFAI Coaching, 
membro da Academia

de Coaching Integrativo, bacharel
em administração pela FAAP e 

pedagoga pelo Mackenzie.
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1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Flavio Guimarães da Silva Filho, 
REQUERIDO POR Flavio Guimarães da Silva e Cristiane sattolo guimarães da silva - PROCESSO 
Nº1002771-16.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 14/03/2016, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de Flávio Guimarães 
da Silva Filho, CPF 228.569.378-88, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, por ser portador de Paralisia 
Cerebral Quadriplágica Espática (CID G 80.0), sendo nomeados como CURADORES, seus 
genitores, Sr. Flávio Guimarães da Silva e Sra. Cristiane Sattolo Guimarães da Silva. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2016.  

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008654-
62.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SERGIO MURILO DO 
NASCIMENTO - ME, CNPJ. 09.536.924/0001-81 que nos autos da ação de Procedimento Comum, 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por NOJA POWER SWITCHGEAR DO 
BRASIL EQUIPAMENTOS DE CHAVEAMENTO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO LTDA, foi 
DETERMINADA a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$ 23.660,83 
(atualizado até Out/2016), no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 
10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, para, 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação 
(Art. 525 do NCPC). Será o presente afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019220-
30.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a WILLIANS 
RODRIGUES DE FREITAS FELIPPE, CPF 332.011.658-40, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.112,17 (Maio/2013) 
decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades vencidas e 
não pagas. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido acrescido de honorários 
advocatícios de 05% ao valor atribuído à causa, tornando-o isentos de custas processuais ou, em 
igual prazo, por meio de advogado, apresente embargos monitórios, sob pena de conversão do 
mandado inicial em título de Execução Judicial (art. 701, § 2º do CPC), sendo- lhe nomeado Curador 
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SOCRATES BATISTA ANTONOPOULOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista control desk, nascido em São Paulo-SP, São Paulo, SP, no dia (23/01/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Socrates Rodrigues Antonopoulos e de 
Ana Lucia Batista Rodrigues Antonopoulos. A pretendente: BEATRIZ EVANGELISTA 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (14/09/1993), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Alves 
Cardoso e de Marcia Regina Evangelista Cardoso.

O pretendente: GEOVANIO ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
cortador gráfico, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1968), residente e domi-
ciliado em São Paulo, filho de Geraldo Antonio de Oliveira e de Marly dos Santos 
Carvalho. A pretendente: AMÉLIA DALVA RIBEIRO DA SILVA, estado civil viúva, 
profissão oficial administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/1969), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Agnelo Ribeiro da Silva e de Lindalva 
Gomes da Silva.

O pretendente: WILSON ROBERTO PESTANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (29/08/1994), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Antônio Marcos Pestana e de Roselí Marques de 
Souza Pestana. A pretendente: RANNYELLY DA SILVA GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Pedra, PE, no dia (20/12/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Rubens de Oliveira Gomes e de Josefa Pereira da 
Silva Gomes.

O pretendente: HENRIQUE TELES DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em Santo André, SP, no dia (21/02/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Gilvan de Morais e de Suzana Teles da Silva Morais. A pretendente: 
TALITA TASSIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Datas, MG, no dia (13/01/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Lourival Mauricio de Oliveira e de Izabel Benita de Oliveira.

O pretendente: CLESIVALDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pátio (sucata), nascido em Aracaju, SE, no dia (07/01/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Carivaldo Alves da Silva e de Vera Lúcia Barbosa dos Santos. A 
pretendente: ERIKA LOPES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Santo André, SP, no dia (12/07/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Agenor Apolinário de Souza e de Emanoela Lopes Lourenço.

O pretendente: ROBERT QUEIROZ MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Cuiabá, MT, no dia (10/01/1988), residente e domiciliado em Cuiabá, fi lho 
de Edivaldo Queiroz Monteiro e de Nilva Marcelina Rossini. A pretendente: CRISTIANE 
RODRIGUES LINO NETO, estado civil solteira, profi ssão assistente de tesouraria, nascida 
em São Paulo-SP, São Paulo, SP, no dia (27/04/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Lino Neto e de Elenice Rodrigues Ramires Lino Neto.

O pretendente: ALEX SANDRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão instalador 
de ar condicionado, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Joaquim do Nascimento e de Celia Senatori do Nascimento. A 
pretendente: NICOLE ASTOLPHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Antonio Nascimento dos Santos e de Carmen Regina Astolpho.

O pretendente: FRANCISCO JHON LENON DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão frentista, nascido em Santo André, SP, no dia (09/03/1990), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Francisca Eluiza do Nascimento. A pretendente: EDJAELMA 
MENDONÇA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em 
Paulo Afonso, BA, no dia (26/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Edilson Amorim dos Santos e de Eliane Mendonça de Sousa.

O pretendente: WILSON FALQUETTI DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Santa Bárbara D’ Oeste, SP, no dia (24/12/1964), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Elizeu Apolinário de Araujo e de Vanda Falquetti de 
Araujo. A pretendente: ELÍDIA ALENCAR DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Araripina, PE, no dia (09/04/1974), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Fernando Aureliano da Silva e de Maria Sinhara Alencar da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido 
em Flores, PE, no dia (29/05/1976), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de José 
Clemente Alexandre e de Francisca Alves Alexandre. A pretendente: MARIA GRACILENE 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, nascida em Custódia, PE, no dia 
(03/02/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Joaquim da Silva Filho 
e de Maria do Socorro dos Santos Silva.

O pretendente: FÁBIO BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1973), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de José João da Silva e de Severina Maria Bezerra da Silva. A pretendente: PRIS-
CILA MINOZZI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/07/1981), residente e domiciliada em Praia Grande, fi lha de Cicero Minozzi e de 
Ivane Lima Minozzi.

O pretendente: SANDERSON BRITO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cobre-
ador, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/02/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Julia Brito Ferreira. A pretendente: CLÉBIA MARIA DE MORAIS SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Catende, PE, no dia (26/04/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Claudio Jose da Silva e de Maria de 
Lourdes de Morais.

O pretendente: ICARO PAIVA FERREIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Daniel Ferreira Gonçalves e de Silvana Paiva. A pretendente: AN-
GELA CRISTINA DA SILVA BISPO, estado civil solteira, profi ssão digitadora, nascida 
em Santo André, SP, no dia (17/04/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Amaro Salustiano Bispo e de Solange Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: ADRIANO DE MELO MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de manutenção, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (20/02/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de João Batista de Magalhães e de Ivalda Batista de 
Melo Magalhães. A pretendente: GLÓRIA RIBEIRO PINHEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de loja, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (11/12/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Cândido Pinheiro de Oliveira e de Sileda 
Alves Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: LUAN ALBERTO DE MELLO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
informação gerencial, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1990), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Luiz Alberto Vieira e de Eloa Pacheco de Mello. A 
pretendente: BRUNA RODRIGUES EMILIANO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
contábil, nascida em Goiânia, GO, no dia (19/02/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Levy Emiliano e de Vânia Rodrigues da Silva Emiliano.

O pretendente: NATANAEL CRUZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jose Francisco do Nascimento e de Maria de Fatima Paixão da Cruz. A 
pretendente: MÁGDA BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Santo André, SP, no dia (28/02/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Joaquim Jose dos Santos e de Cleonice Jovita Barbosa dos Santos.

O pretendente: SAULO ELIONAI DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial mecânico 
de produção, nascido em Santo André, SP, no dia (11/10/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Paulo Sergio de Souza e de Evanilda Maria da Cruz de Souza. 
A pretendente: HELENA DILMA FERNANDES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
telefonista, nascida em Santo André, SP, no dia (29/07/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Geovah Beserra de Lima e de Malvina Fernandes de Lima.

O pretendente: MANOEL FLAVIANO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão impressor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/04/1987), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Manoel Flaviano dos Santos e de Maria Aiza de Souza da 
Silva. A pretendente: DENISE DE JESUS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (19/05/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Edivaldo Silva Filho e de Magnolia de Jesus Silva.

O pretendente: WILLIAN FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (05/10/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Almerindo Araújo da Silva e de Maria das Neves Ferreira da Silva. 
A pretendente: NATALIA JESUS DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de José Aparecido Alves da Costa e de Joaquina Maria de Jesus.

O pretendente: GILBERTO DE SOUZA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar técnico de montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1994), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Marcos Henrique Martins e de Evanir de Souza. 
A pretendente: ISABELA FERREIRA NICASSIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (20/06/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Ed Gilson Nicassio e de Marcia Ferreira Nicassio.

O pretendente: EDER GUERREIRO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
gestão de pedidos, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1990), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Gileno Guerreiro Martins e de Rosélia Moreira dos Anjos 
Martins. A pretendente: ESTER SOUZA LEME, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Izaias Cassiano Leme e de Teresa Souza Leme.

O pretendente: JÔNATAS CRUZ REIS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Salvador, BA, no dia (27/07/1984), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Agnaldo de Jesus Reis e de Marinalva Cruz Reis. A pretendente: TATIANE REGINA 
BRAGA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/11/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Luis Carlos Braga e 
de Márcia Regina Braga.

O pretendente: ARLEI DAGMAR SIMEÃO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Caetano do Sul, SP, no dia (01/12/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Domingos Simeão e de Juscelina da Mota Simeão. A pretendente: SANDRA RE-
GINA MORAES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Santo André, SP, no dia (17/06/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Jose Everaldo Moraes da Silva e de Amelia Aparecida Limoni da Silva.

O pretendente: ALAN DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
estilo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Bonfi m da Rocha e de Bertini Belarmino da Silva Rocha. A pretenden-
te: LUCIANA DE LIMA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão supervisora de logística, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Edemilson Farias de Souza e de Eliana Maria de Lima Souza.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA VILARINO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Gilberto Alves Vilarino e de Silvia Maria de Oliveira. A pretendente: BIANCA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(28/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Santiago dos Santos e de 
Dagmar Maria dos Santos.

O pretendente: OSÉIAS NUNES LOPES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1978), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de José Lopes Muniz e de Lindinalva Nunes Lopes. A pretendente: NILZANGELA 
SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Caetité, 
BA, no dia (20/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Sinval Soares 
dos Santos e de Neusa Maria dos Santos.

O pretendente: GILVANDO SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Irajuba, BA, no dia (22/07/1988), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Antonio Sabino da Silva e de Maria Zelia Souza. A pretendente: MARIA ANTONIA DA 
SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Tutóia, MA, 
no dia (17/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Dadir Nascimento 
Lima e de Maria de Lourdes da Silva Lima.

O pretendente: GILLEANDRO DA LUZ SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Araruna, PB, no dia (15/10/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Francisco Jucá dos Santos e de Maria do Socorro da Luz Santos. 
A pretendente: MARIA REJANE DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são ajudante de cozinha, nascida em Araruna, PB, no dia (28/12/1987), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de José Fernandes de Souza e de Maria das Neves 
Viturino dos Santos.

O pretendente: RICARDO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/05/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Normando Jose de Oliveira e de Maria Jose dos Santos Oliveira. A 
pretendente: ANA PAULA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Roberto da Silva e de Regina Araujo da Silva.

O pretendente: VALDIR DE LIMA ACIOLI, estado civil divorciado, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Pesqueira, PE, no dia (11/09/1969), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de João Barbosa Acioli e de Otacilia de Lima Acioli. A pretendente: VALDETE ALVES 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Varzelândia, MG, no 
dia (24/10/1976), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João Alves de Almeida 
e de Anita Lopes de Almeida.

O pretendente: THIAGO RUBIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
técnico, nascido em Ribeirão Pires, SP, no dia (13/07/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Carlos da Silva e de Roseli Rubio. A pretendente: VANESSA 
APARECIDA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/08/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Valdecir Gonçalves 
e de Cidalia Maria Martins.

O pretendente: DAVID DE SOUZA LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de David de Souza Lima e de Katia de Jesus. A pretendente: ERICA ALVES 
DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão agente comunitária, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (08/02/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Paulo Roberto 
de Moraes e de Maria Adalziza Alves de Moraes.

O pretendente: ALEX SANDRO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
almoxarifado, nascido em Santo André, SP, no dia (04/11/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José Ailton Barbosa e de Alaide Helena da Silva Barbosa. A pre-
tendente: LAÍS ALBUQUERQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Goiana, PE, no dia (13/07/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Rosilda da Silva Albuquerque.

O pretendente: MARCIONEI PAIXÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Utinga, BA, no dia (17/05/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José Pereira dos Santos e de Marilene Paixão dos Santos. A 
pretendente: ADEILZA ESPIRITO SANTO CONCEIÇÃO, estado civil solteira, pro-
fi ssão ajudante de cozinha, nascida em Camamu, BA, no dia (17/07/1985), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de João da Conceição e de Maria das Dores da 
Conceição Espirito Santo.

O pretendente: EDSON DAVID BATISTA, estado civil divorciado, profi ssão auditor 
consultor, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1961), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Hélio David Batista e de Darci Valério Batista. A pretendente: VERA 
LUCIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/12/1972), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Geraldo Neves 
de Souza e de Umbelina Rosa de Souza.

O pretendente: RAFAEL CERQUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico de 
manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1971), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Genivaldo Cerqueira e de Mercedes Batalha Cerqueira. A pretendente: 
FLÁVIA ADRIANA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Três 
Corações, MG, no dia (23/01/1973), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José 
Olinto de Oliveira e de Edwiges de Souza Oliveira.

O pretendente: THIAGO TADEU DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Reinaldo Camargos de Oliveira e de Therezinha Tadeu de Oliveira. A 
pretendente: ELISAMA DE ALENCAR MOTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Assaré, CE, no dia (14/07/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Raimundo Nunes Mota e de Marta Sônia de Alencar Mota.

O pretendente: JOSÉ GLEIBSON DIAS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de obra, nascido em Cacimba de Dentro, PB, no dia (18/08/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de João Ribeiro do Nascimento e de Maria Dias Ribeiro. A pretendente: 
PRISCILA CRISTINA DA SILVA LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/08/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Antonio Wagner Lopes e de Maria das Graças da Silva Lopes.

O pretendente: TIAGO JOSÉ BENITE, estado civil solteiro, profi ssão operador de pro-
dução, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mario Sergio Benite e de Maria José Benite. A pretendente: PRISCILLA 
MARTINS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/11/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Gilmar Martins Pereira e de Verginia de Almeida Martins Pereira.

O pretendente: JAIME SIQUEIRA CANGIRANA, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Jaime Cangirana e de Fátima Siqueira Cangirana. 
A pretendente: ALESSANDRA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/12/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Tarcisio Gomes da Silva e de Celina Gomes 
da Silva.

O pretendente: DIEGO BARBOSA CAVALCANTI, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de faturamento, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (02/01/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Cide Euclides Cavalcanti e de Maria Vandilma 
Barbosa de Araújo Cavalcanti. A pretendente: KARLA MARIA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/05/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Santiago dos Santos e de Jaide 
Maria dos Santos.

O pretendente: RODRIGO OUCHANA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/08/1988), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Luis Fernando Ouchana e de Elma Torchi Ouchana. A pretendente: CAMILA NATHANI 
BARBOSA TORRES, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Marcos Eduardo Torres e de Jania Maria Barbosa Torres.

O pretendente: FÁBIO NOGUEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Fabio Nogueira e de Mariza Perejon Vitorino. A pretendente: MARCELA MARIA 
ARAÚJO OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Teresina-PI, 
Teresina, PI, no dia (18/07/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Maria 
Bárbara Araújo de Oliveira.

O pretendente: TIAGO TARCIANO BARROSO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, fi lho de Sebastião da Cruz Costa e de Maria Luiza Gonzalez 
Barroso Costa. A pretendente: PAMELLA ANDRADE JANUÁRIO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Claudio Janário e de Fatima Andrade 
Delgado Januário.

O pretendente: WAGNER NEVES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Cotia, SP no dia (01/07/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Valter Gonçalves e de Gilvanete Neves de Oliveira Santos. A pretendente: 
DAYANE MEDEIROS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP no dia (03/10/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Adeilton Pereira da Silva e de Eliene Moura Medeiros.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HENRIQUE JOSÉ SANTOS OLIM, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 13/05/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Avelino Jardim de Olim e de Nilza dos Santos Olim. 
A pretendente: SUZANA MARTA DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 09/12/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Joaquim Sydney da Silva e de Isany Flausina da Silva.

A pretendente: JACIARA DOS SANTOS COSTA BRITO, profi ssão: encarregada de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascida aos: 28/07/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João de Brito e de Denise dos Santos 
Costa de Brito. A pretendente: RITA CRISTINA BRAZ DA SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido 
aos: 18/08/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Braz da Silva 
e de Neide Xavier Silva.

O pretendente: ISAEL NICOLAU DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São José dos Campos - SP, nascido aos: 22/07/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Isael Nicolau dos Santos e de 
Robertina Ribeiro Santos. A pretendente: SUELLEN TORRES VIEIRA, profi ssão: den-
tista, estado civil: solteiro, naturalidade: em Teofi lo Otoni - MG, nascido aos: 22/04/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Laudete Vieira Nascimento e de 
Eny Torres Vieira.

O pretendente: DIEGO MODESTO DE OLIVEIRA, profi ssão: ofi cial de corte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 31/05/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roseli Modesto de Oliveira. A pretendente: 
MARCELA REGINA GREFF, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André - SP, nascido aos: 21/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Fernandes Greff e de Sonia Regina Lazarini Greff.
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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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