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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: ANDRÉ AMBROSANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de atendimento, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (09/02/1992), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Donizete da Silva e de Carmela 
Aparecida Ambrosano da Silva. A pretendente: MARIANA VILELA FERNANDEZ, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de atendimento, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no 
dia (15/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Gonçales Fernandez e de Claudia Maria Vilela Fernandez. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ROBSON CRISTIAN APOLINARIO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (03/02/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roque Apolinario e de Cleide da Silva Apolinario. A pretendente: 
ROSANGELA SILVANA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de cadastro, 
nascida em Santo Anastácio - SP, no dia (17/03/1976) residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João de Jesus e de Jovelina Maria de Jesus.

O pretendente: GUSTAVO CARDOSO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro fl orestal, nascido em Catanduva - SP, no dia (14/01/1992), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Fernandes Junior e de Silvana Cardoso 
Fernandes. A pretendente: IEDA LOPES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira agronoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/09/1982), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Gonçalves e de Maria Nazaré 
da Silva Lopes Gonçalves. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: THIAGO ATILA JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Salvador - BA, (Reg.Subdistrito Sé) no dia (01/05/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Emidio José dos Santos e de Aneaurea 
Maria Pereira de Jesus. A pretendente: ANDRÉA DA CUNHA CORDEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Aimorés - MG (Reg.Cartótio de Mundo 
Novo de Minas), no dia (24/07/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Ideval Egidio Cordeiro e de Tânia Maria da Cunha Cordeiro.

O pretendente: FRANCISCO LINDALMAR PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Solonópole - CE (Reg.Distrito São José), no dia (25/05/1954), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Aldemir Pinheiro e 
de Tereza Lindalva Pinheiro. A pretendente: MARIA RENILDES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida em Riachão do Dantas - SE, no dia (02/02/1955), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clovis de Oliveira Santos e 
de Alaide Bispo dos Santos.

O pretendente: INDALECIO LUIZ BORGES, estado civil solteiro, profi ssão construtor, 
nascido em Mogi Mirim - SP, no dia (04/01/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Indalecio Borges e de Oracina Lucia Luiz Borges. A pretendente: 
ILEINE CRISTINA ZAGO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (02/01/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Zago Filho e de Maria Fatima Morelli Zago.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SATURNO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (27/11/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio da Silva e de Claudemira Maria 
das Merces Saturno. A pretendente: PÂMELA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão açougueira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/07/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Henrique da Silva e de Quiteria 
Gomes Macena.
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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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: PAULO ROBERTO ARAGÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico em 
segurança do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/06/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Freitas de Oliveira 
e de Fatima Regina Aragão de Oliveira. A pretendente: SABRINA DIAS ROQUE, profi ssão: 
tecnologa em radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
22/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Durvalino Roque e de Irene 
Dias Lopes Roque.

O pretendente: RUI FERREIRA, profi ssão: assistente social, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Recife, PE, data-nascimento: 13/04/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Ramilson Ferreira e de Aurora Maria Ferreira. A pretendente: ELISA ROSSI NOVETTI, 
profi ssão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: Bueno Brandão, MG, 
data-nascimento: 25/02/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Novetti e de Eliana Coutinho Rossi Novetti.

O pretendente: ALAN NIGRI, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Nigri e de Clara Marcovici Nigri. A pretendente: THAIS GONTOW 
BIU, profi ssão: analista de supply chain, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Severino Biu Sobrinho e de Cirla Gontow Biu.

O pretendente: FERNANDO MORAES TRALDI, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Gaeta Traldi e de Yara Moraes Traldi. A pretendente: 
ELISÂNGELA DA SILVA, profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 25/01/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Manoel da Silva e de Florinda da Silva.

O pretendente: GUSTAVO CAMARGO DA FONTOURA, profi ssão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 03/11/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Romeu Vasconcellos da Fontoura e de Maria Elizabeth Camargo da 
Fontoura. A pretendente: GABRIELA DIAS, profi ssão: macroscopista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Canoas, RS, data-nascimento: 23/10/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lourival Gabriel Dias e de Iracema Dias.

O pretendente: GOLDEMBERG JORRARY COLONTONI FERRAZ ALVES, profi ssão: 
biomédico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Flavio Rogerio Alves e de Cleide Ferraz. A 
pretendente: THAMIRES ANDRESSA DONATO SANTOS, profi ssão: biomédica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Miranda dos Santos e de Lucy Barbosa Donato Santos.

Desafi o Inovação 2019
Highlights Bootcamp Uma semana intensa e cheia de conteúdo!

Com os olhos nas necessida-
des do mundo e interesse na 
velocidade das start-ups, a 

Flex abriu as portas para receber 
projetos inovadores, que tenham 
como objetivo, resolver os desafi os 
do mundo ou da empresa. 

Uma parceria com 7 universidades 
do país, trouxe universitários, mes-
trandos e docentes para desenvolver 
suas ideias, onde a infraestrutura já 
está pronta para isso. 

A Flex construiu um ecossistema 
completo, para viabilizar inovação 
desde a ideia até o desenvolvimento 
e distribuição do produto, além de 
pensar também no seu retorno para 
a fábrica. No PIC – Product Innova-
tion Center – a comunidade interna 
e externa encontra ferramentas e 
experiência para tirar suas ideias 
do papel e transformá-las nas novas 
soluções, produtos, serviços ou 
plataformas do mercado. 

O desafio de inovação foi criado 
para incluir e desenvolver estas 
novas soluções, contribuindo 
para que estudantes e pesquisa-
dores, além de colaboradores, se 
coloquem à prova quanto ao seu 
potencial empreendedor. Esta 
primeira semana, de bootcamp, 
trouxe conhecimento técnico e 
prático para a maturidade e ca-
pacitação dos participantes, na 

análise crítica de suas criações. 
Foram palestras e workshops, 
abordando tópicos como inteli-

gência artificial, robótica, indús-
tria 4.0, ferramentas de estratégia, 

como User Experience e business 
canva entre outras.

A Flex ainda trouxe duas empre-
sas investidoras-anjo, que também 
são parceiras, para conversar com o 
público e palestrar sobre busca de in-
vestimento e fl uxo de apresentação.

Alguns números do

desafi o 2019 

• Desenvolvemos uma platafor-
ma para receber e avaliar as 
ideias – veja em www.desafi oi-
novacao.com

• Recebemos +300 projetos

• 70 foram selecionados para 
participar do bootcamp

• 45 horas de conteúdo;

• +100 posts/stories nas redes 
sociais

• +70.000 pessoas alcançadas 
 
Uma quantidade imensurável de 

inspirações e novas conexões para 
quem esteve presente!

Após essa etapa de desenvovimen-
to, para aprimoração dos projetos, 
as são incentivadas a revisitarem 
seus projetos, agora com o olhar 
empresarial, e decidam se há ajustes 
a serem feitos. Serão selecionados 
66 para a próxima etapa, que será 
de desenvolvimento e depois, apre-
sentação da ideia prototipada.

O pretendente: RONALDO LEANDRO DA SILVA, nascido no Guarujá - SP, no dia 
30/11/1976, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dalva Regina da Silva. A pretendente: NAJARA 
ANASTACIA, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/09/1988, estado civil 
solteira, profi ssão segurança patrimonial, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Simone Anastacia.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ALEKSANDR LATA, de nacionalidade russa, engenheiro da 
computação, solteiro, nascido em Sochi, Krasnodarskiy Krai, Rússia, no dia 17/09/1981, 
residente na Rússia e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Viktor Lata e de Valentina 
Lata. A pretendente: JUSSARA LIMA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
secretária executiva, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/07/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Pereira de Souza e de Juscilene Pequeno 
de Lima.

O pretendente: FÁBIO SANTOS DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia 04/05/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Domingos Jesus de Santana e de Joana dos Santos de 
Santana. A pretendente: LAíS REGINA ASSIS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar juridico, solteira, nascida em Ibotirama, BA, no dia 26/04/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Rodrigues da Silva e de Maria Regina 
Alves de Assis Silva.

O pretendente: FELIPE FRANCISCO FERIANCE, de nacionalidade brasileira, professor, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/05/1964, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Raul Feriance e de Maria Candida Honorato Feriance. A pretendente: 
LAYS POMERANCBLUM TENENTE, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 15/07/1977, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Gomes Tenente e de Rosy Regina Pomerancblum Gomes Tenente.

O pretendente: JOÃO EDUARDO DE ARAÚJO CARDILLO, de nacionalidade 
brasileira, analista fi nanceiro, solteiro, nascido em Campestre, MG, no dia 
09/09/1992, residente em São Paulo, Capital e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Elvis Chiacchio Cardillo e de Ana Lúcia de Araújo. A pretendente: TAMIRES 
DANIELY CRUZ DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, 
nascida em Belém, PA, no dia 20/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Nascimento de Araujo e de Lucia de Fátima Cruz de Araujo.

O pretendente: LUIS HENRIQUE REIS DIAS COTINGUIBA, de nacionalidade 
brasileira, funcionário público internacional, solteiro, nascido em Cuiabá, MT, no dia 
13/05/1987, residente e domiciliado na Suiça, fi lho de Luiz Otavio Jorge Dias e de 
Nivalda Conceição Reis. O pretendente: MADIANO MARCHETI, de nacionalidade 
brasileira, cineasta, solteiro, nascido em Porto dos Gaúchos, MT, no dia 26/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Marcheti e de Maria Vanilda 
da Silva Marcheti.

O pretendente: PAULO VICTOR LOPES, de nacionalidade brasileira, assistente 
judiciário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Lopes e de Sandra Bellini Pitta. A 
pretendente: GABRIELLA BEIRA FERNANDES COSTA E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, assessora técnica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/04/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Ricardo Fernandes Costa 
e Silva e de Roberta Beira da Silva.

O pretendente: RICARDO HERÁRIA FAVORETTO, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Favoretto e de Rosely 
Herária Favoretto. A pretendente: LARISSA SZYMANSKYJ, de nacionalidade 
brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 11/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rostyslav Orest 
Szymanskyj e de Maria Cristina Szymanskyj.

O pretendente: RICARDO DE SOUSA MORAES, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em Serra Talhada, PE, no dia 
17/04/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Xavier 
de Moraes Ramos e de Maria Ivonete de Souza Moraes. A pretendente: ROBERTA 
BRAGA CECILIO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 02/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Joaquim Cecilio e de Regina Celia Braga Cecilio.

O pretendente: RODOLFO SALES BRANDÃO PIERSANTI, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em Baependi, MG, no dia 22/09/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antônio Mauricio Piersanti Pereira 
e de Viviane Sales Brandão Piersanti. A pretendente: PÂMELA BRITO DE MELO 
SOARES, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida em João Pessoa, 
PB, no dia 04/08/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
de Assis Menezes Jucá Soares e de Anna Paula Brito de Melo Soares.

O pretendente: THIAGO DUARTE PERUSSI, de nacionalidade brasileira, designer, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/10/1992, residente em São Paulo, 
Capital e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Dealis Perussi e de Simone 
Duarte Perussi. A pretendente: JESSICA SCARAFICCI RAPOSO, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/05/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sandro Aparecido Raposo e de 
Mirela Luza Scarafi cci.

O pretendente: THIAGO MELO MALHEIROS DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, fi sioterapeuta, solteiro, nascido em Recife, PE, no dia 05/12/1987, 
residente em São Paulo, Capital e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter 
Malheiros de Souza e de Ester Cristiane Melo Malheiros de Souza. A pretendente: 
RAQUEL VITORELO IIZUKA, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 11/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Marson Toshiyo Iizuka e de Silvana Dudonis Vitorelo Iizuka.

O convivente: ALEXANDRE JORGE DOS REIS JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 07/11/1989 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Jorge dos Reis e de 
Elaine Domiciano dos Reis. A convivente: LUCIANA RICARDI MADJAROF, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
04/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP fi lha de Sergio Luiz Madjarof 
e de Cheryl Sandra Ricardi Madjarof. Obs.: Conversão de união estável em casamento.
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