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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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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 VIEIRA DA SILVA, profissão: assistente de seguro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 10/04/1998, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Vieira da 
Silva e de Erika dos Santos Silva. A pretendente: HANNAH KASPERAVICIUS CAMARA, 
profissão: auxiliar técnica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 01/05/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Marcelo Andrade Camara e de Priscila Kasperavicius.

O pretendente: RAMON SCHREIER DE LIMA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Praia Grande, SP, data-nascimento: 03/10/1996, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo de Lima e de Maria Aparecida 
Francisco Schreier. A pretendente: DOMENIQUE DE FREITAS DESTRI, profissão: exten-
sionista de cílios, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
16/06/1994, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Luis Marcelo 
Destri e de Vanubia Marques de Freitas Destri.

O pretendente: BRUNO ALECRIM SANTOS, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Irecê, BA, data-nascimento: 28/02/1994, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Silva Santos e de Eliana Alves Ale-
crim Santos. A pretendente: BIANKA DOMINGOS VILLAS BOAS, profissão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
15/01/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Alberto Villas Boas e de Nancy Carolina Domingos Villas Boas.

O pretendente: WAGNER LUIZ SOARES ALVES, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/04/1986, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Osmar Alves e de Magali 
Gonçalves Soares Alves. A pretendente: SILVIA AURELIA DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Maringá, PR, data-nas-
cimento: 23/01/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Aldayr Alreliano de Oliveira e de Adelir Maria Lima de Oliveira.

O pretendente: GILSON BENTO DE OLIVEIRA, profissão: farmacêutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 16/06/1976, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo Bento de 
Oliveira e de Erundina de Carvalho Oliveira. A pretendente: ROBERTA BICUDO MEDEI-
ROS, profissão: fisioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 01/10/1978, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de José 
Augusto Medeiros e de Fatima Bicudo Medeiros.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, profissão: arquiteto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 03/04/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edilson Conceição 
de Albuquerque e de Elaine Cristina da Conceição. A pretendente: CAROLINE MAR-
TINEZ FRANÇA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis, SP, data-nascimento: 19/12/1992, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Eduardo França e de Regina Barbosa Martinez França.

O pretendente: JOSÉ NETO DOS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Porteirinha, MG, data-nascimento: 05/07/1982, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Almindo Rodrigues Santos e de Jandira Mar-
tinha Soares. A pretendente: SHEILA GOMES BEMFICA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 24/06/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edison Bemfica e 
de Gina Gomes Bemfica.

O pretendente: LEANDRO COSMO HADDAD, profissão: coordenador de comércio exte-
rior, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
01/08/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Elias 
Miguel Haddad e de Maria Aparecida Cosmo Haddad. A pretendente: TAMARA CRISTINA 
BORGES, profissão: analista de exportação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/01/1991, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Carmen Borges e de Edelviss Rocha de Oliveira.

O pretendente: JARBAS ATALIBA DE SOUZA, profissão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Juiz de Fora, MG, data-nascimento: 30/01/1939, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ataliba e de Augusta Souza Ataliba. A 
pretendente: SOLANGE MARQUES DE SOUZA, profissão: operadora de máquina, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/05/1975, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sebastião Marques de Souza 
e de Isaura Pazini de Souza.

Com a grande trans-
formação da relação 
entre as pessoas e o 

ambiente de trabalho nos 
últimos meses, o formato 
híbrido (parte no escritório 
e parte em home-office) 
deverá se consolidar daqui 
em diante e a empatia irá 
se tornar algo imperativo 
dentro das corporações. 
Com ela, vem a necessidade 
de prezar ainda mais pela a 
saúde mental e a motivação 
dos colaboradores. 

De acordo com uma pes-
quisa da Willis Towers Wat-
son com 186 grandes em-
presas em atuação no Brasil, 
97% têm como prioridade 
o bem-estar emocional dos 
colaboradores para os próxi-
mos três anos. Nessa mesma 
pesquisa, 88% afirmam que 
a pandemia foi prejudicial 
para a saúde mental dos 
mesmos. No entanto, manter 
o time engajado e feliz em um 
modelo híbrido de trabalho 
não é um desafio apenas das 
grandes companhias. 

Mas sim de todo o mer-
cado brasileiro, inclusive 
dos micro, pequenos e 
médios negócios. Hoje, 
mais de 90% das empresas 
no país possuem menos de 
100 funcionários, segundo 
o IBGE. Segundo Gabriel 
Leite, cofundador da Feedz, 
plataforma completa para 
engajamento e desempenho 
de colaboradores, inde-
pendente do tamanho do 
negócio, seja uma grande 

O  RH deverá criar uma cultura de valores 
em que as pessoas são a prioridade.

Muitas empresas que demitiram 
durante a pandemia estão prevendo 
a necessidade de ampliar o quadro 
de funcionários para alavancar a re-
tomada econômica prevista para os 
próximos meses. Com isso, diversas 
oportunidade de emprego já estão 
sendo anunciadas para 2022. Entre as 
novas vagas abertas, profissionais da 
área digital são destaque na mira dos 
recrutadores coorporativos. 

“A demanda por especialistas da área 
digital vai seguir em alta, pois é uma 
tendência que já não voltará atrás. 
As empresas que não investirem em 
tornar a experiência de seus clientes 
um sucesso não terão espaço neste 
mundo altamente veloz”, aponta a 
professora de Soft Skills do ISAE 

Escola de Negócios, Cristiane Ribas. 
As áreas de marketing digital, vendas 
online, cadeia de fornecimento, supply 
chain, logística devem seguir em alta 
no próximo ano. 

“Profissionais de TI focados em infra-
estrutura, cloud solutions, softwares, 
e-commerce solutions e aplicativos 
também seguem com uma boa de-
manda”, afirma a especialista. Profis-
sionais com foco em desenvolvimento 
também serão muito requisitados nos 
próximos meses. “Robótica e finanças 
também estão no foco. RH cada vez 
mais especializados em recrutamento, 
retenção e desenvolvimento de pessoas 
e transformação cultural são algumas 
das vagas que possivelmente também 
irão abrir”, destaca Cristiane. 

Para alcançar essas e outras oportu-
nidades entrarão como pré-requisitos 
algumas habilidades sociais, além da 
especialização nas áreas citadas. “Al-
gumas competências foram agregadas 
à lista de mais procuradas pelas em-
presas, como flexibilidade, liderança 
remota, empreendedorismo e visão 
sistêmica”, afirma. 

“Além disso, com a possibilidade do 
trabalho remoto, empresas globais 
estão aumentando sua demanda por 
profissionais em outros países. Hoje não 
há mais barreiras físicas e as mentais 
também estão altamente voláteis. Nos-
sa forma de enxergar as coisas precisa 
ser cada vez mais prática e objetiva, é 
o que o mundo está buscando”, con-
clui. - Fonte: (www.isaebrasil.com.br).
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: RENATO PRESCINOTTO, estado civil divorciado, profissão médico, 
nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 25/03/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Dionisio Prescinotto e de Tania Regina Ferri 
Prescinotto. A pretendente: DANIELLA CINTRA MARTINS, estado civil divorciada, 
profissão médica, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 01/10/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Miguel Martins e de Maria 
Christina Cintra Martins.

O pretendente: ADSON PHIDAMONT, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Haiti, no dia 23/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Assoule Phidamont e de Annaise Dagene. A pretendente: NA-
DEIGE MERRON, estado civil solteira, profissão serviços gerais, nascida no Haiti, 
no dia 29/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Orassaint Merron e de Jesuna Sanon.

O pretendente: EDUARDO RIELLO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 05/02/1993, residente e domiciliado em Arujá, SP, 
filho de Eduardo da Silva Pereira e de Márcia Riello Pereira. A pretendente: GABRIELLE 
GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão médica, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 08/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Pereira de Souza e de Ivone da Conceição Gomes de Souza. Obs.: Edital de Proclamas 
recebido do Oficial de Registro Civil de Arujá, SP.

O pretendente: RODRIGO MARQUES MIORIM, estado civil solteiro, profissão ser-
vidor público, nascido em Dracena, SP, no dia 15/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Élio Miorim e de Márcia Gonçalves Marques 
Miorim. A pretendente: LILIAN LIEMI FIGUTI, estado civil solteira, profissão servidora 
pública, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 16/02/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Kengi Figuti e de Amélia 
Sueko Umeki Figuti.

O pretendente: LINECKER KUREBAYASHI PIMENTEL, estado civil solteiro, 
profissão técnico em eletrônica, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
25/11/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Robson Pimentel de Carvalho e de Debora Faceto Kurebayashi. A pretendente: 
CAROLINE YUKARI HIRAI, estado civil solteira, profissão analista de recursos 
humanos, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 02/04/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Milton Kiyoshi Hirai e de 
Cristina Reiko Oshiro Hirai.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
gráfico, nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia 08/07/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Celio da Silva Cardoso e de 
Maria de Lourdes Silva Cardoso. A pretendente: LAÍS ALVES BATISTA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 
17/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Vera 
Lucia Alves Batista.

O pretendente: MARIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
diretor de tecnologia da informação, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 
03/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario de 
Oliveira Aguiar e de Sandra Barbosa de Oliveira Aguiar. A pretendente: JENIFFER CA-
VALHEIRO RIBEIRO, estado civil solteira, profissão metroviária, nascida nesta Capital, 
Butantã, SP, no dia 31/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Sandro Antonio Ribeiro e de Bárbara Cavalheiro.

O pretendente: MÁRCIO CAMPOS CASTANHEIRA, estado civil divorciado, profissão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 26/08/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fernando José Castanheira e 
de Maria do Nascimento Campos Castanheira. A pretendente: ROBERTA HELEN DE 
QUEIROZ, estado civil solteira, profissão administradora, nascida nesta Capital, Belen-
zinho, SP, no dia 26/02/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudete Batista de Queiroz.

O pretendente: KAIMY DE ALMEIDA DOMINGUES, estado civil solteiro, profissão repre-
sentante comercial, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 15/06/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osiris Pinhel Domingues e de 
Nair Angelica de Almeida Domingues. A pretendente: FULVIA REGINA SARRO PIZO-
NE, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 
12/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcio 
Jorge Pizone e de Katia Regina Sarro.

O pretendente: DIOGO RAMOS DA COSTA ARREBOLA, estado civil solteiro, profissão 
auditor, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 31/07/1995, residente e domiciliado na Vila 
Gumercindo, São Paulo, SP, filho de Marcos Arrebola e de Maria Amelia Ramos da Costa. A 
pretendente: BRUNA PASCUALIN TONON, estado civil solteira, profissão administradora, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 27/11/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Tonon e de Geni Penna Pascualin. Obs.: Edital 
de Proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil próximo do endereço do contraente.

O pretendente: RODRIGO MENDES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
consultor de negócios, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 07/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Oliveira Mendes dos 
Santos e de Laurentina Pereira de Araujo Santos. A pretendente: ANGELICA DE SOUZA 
IZIDIO, estado civil solteira, profissão bacharel em direito, nascida em Santo André, SP, 
no dia 14/03/1994, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, filha de Orlando 
Carlos Izidio e de Zelia de Souza Izidio. Obs.: Edital de Proclamas enviado ao Oficial de 
Registro Civil próximo do endereço da contraente.

O pretendente: UERIQUE DE MACENO GARCIA, estado civil solteiro, profissão motorista 
de diretoria, nascido em Francisco Morato, SP, no dia 03/06/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Martins Garcia e de Maria Benedita de 
Maceno Garcia. A pretendente: ALANE MACEDO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em Diadema, SP, no dia 05/07/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar do Nascimento e de Maria José Macedo.

O pretendente: CAIO TADEU DE MESQUITA, estado civil divorciado, profissão empresá-
rio, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 16/04/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Soares de Mesquita e de Arlete Aparecida 
Ribeiro de Mesquita. A pretendente: REJANE DAVID RIBEIRO, estado civil divorciada, 
profissão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/10/1978, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Malva Ribeiro e de Maria das 
Graças David Ribeiro.

Anna Beatriz Machado Coelho – Labrador – Profis-
sional de marketing numa grande corporação, percebeu , 
do alto de sua juventude que estava entrando num túnel 
caótico, sem volta a sua própria vida. Muitos entendem 

isso, quando já é muito tarde! Decidiu reclassificar suas prioridades, 
sem perder foco em sua carreira. Bingo! Com bastante equilíbrio 
conseguiu coadunar sua vida pessoal com a profissional, dando à 
sua existência qualidade inigualável, exitosa. Toda sua experiência 
está relatada na obra, bem como valiosas dicas para implementar 
trajetos pessoais e profissionais. Nada contra ser subordinado no 
trabalho, tudo a favor do comando da sua vida. Valioso!

O Subordinado: Guia para mostrar 
o seu valor e alcançar objetivos de 
carreira

Osvaldo Gomes Jr – Scortecci – Trinta e um 
poemas, nenhum nomeado, dessa forma, obriga o 
leitor à sua própria denominação, criando assim uma 
certa intimidade com a autoria. Uma bela inovação. 

Todos voltados à ode ao amor, com seus (des) encantos e fris-
sons. Suas linhas são para poucos de bom entendimento e fino 
gosto. Apropriado ao tempo recluso que vivemos.

Sombra Absoluta

Luiz Eduardo de Carvalho – Patuá – Uma “inve-
jinha” da Semana de Arte Moderna, levada a efeito em 
1922, por parte de quatro personagens, é o escopo desse 
livro/script. Quatro diferentes personalidades reuniram-
se com o intuito de não só rebater o evento literário como 

também serviriam para antever suas sequelas. Diálogos empolgantes, 
com uma carga cultural absolutamente relevante sem perder uma 
verve de bom gosto e humor, é o que o leitor encontrará em suas 
páginas, aliás, muito bem impressas. Num misto de reflexão e bom 
tom, fará o leitor, mesmo que não seja apaixonado por teatralidades, 
fixar-se até o final. Evoé!! Que seja logo encenado.
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Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Como colocar o bem-estar emocional 
dos colaboradores como prioridade

De acordo com uma pesquisa da Willis Towers Watson com 186 grandes empresas em atuação no 
Brasil, 97% têm como prioridade o bem-estar emocional dos colaboradores para os próximos três anos

métodos estão funcio-
nando se perguntar. 
Incentivar rotinas para 
trocas de feedbacks é 
essencial para manter 
o time engajado e feliz. 
Mas fique atento: a 
liderança deve pre-
zar por um ambiente 
acolhedor, em que o 
colaborador se sinta à 
vontade para compar-
tilhar inseguranças e 
sugestões de melhoria 
para a empresa. 

 4) Segurança acima 
de tudo - Da mesma 
forma que as empresas 
precisam cumprir as 
normas de segurança 
no ambiente físico 
de trabalho, como as 
regras sanitárias de 
prevenção à Covid-19, 
por exemplo, também 
é necessário investir na 
segurança emocional 
dos colaboradores. 
Para isso, é essencial 
construir relações de 
confiança e desenvol-
ver uma cultura de 
diálogo e acolhimento. 

Desenvolver uma cultura de 
bem-estar, focada na criação 
de cenários de felicidade para 
os colaboradores, não é fácil. 
Para a liderança, há o dever 
de compreender a pessoa sem 
perder de vista que ela é um 
ser humano que contribui para 
o andamento dos negócios. 
- Fonte e mais informações: 
(www.feedz.com.br).

companhia ou uma PME, o 
RH deverá criar uma cultura 
de valores em que as pessoas 
são a prioridade. 

Ou seja, a saúde mental e a 
felicidade dentro das organi-
zações estarão no centro das 
decisões. Pensando nisso, 
Gabriel elencou algumas 
dicas para construir uma cul-
tura organizacional forte, na 
qual os valores da empresa 
estão totalmente focados nas 
pessoas. O resultado é um 
time mais motivado e feliz. 
 1) Seja, acima de tudo, 

humano - O conta-
to social restrito aos 
meios digitais pode ser 
um dos principais fato-
res da desmotivação. 
Então, uma das solu-
ções é criar ambientes 
em que as pessoas se 
sintam acolhidas e se-
guras. Por exemplo, in-
centivar momentos de 

descontração, pausas 
durante o expediente e 
garantir que o trabalho 
não se sobreponha à 
vida pessoal. 

 2) Reconheça tanto as 
conquistas em grupo 
quanto as individu-
ais - Sucessos coletivos 
são incríveis e devem 
ser reconhecidos, mas 
uma maneira de man-
ter todos motivados 
é pensar também nas 
conquistas individuais. 
O simples ato de fazer 
o reconhecimento do 
trabalho e desempe-
nho pode aumentar a 
produtividade, dimi-
nuir a rotatividade de 
funcionários, inspirar 
lealdade e aumentar o 
engajamento. 

 3) Peça feedback direto 
dos colaboradores - 
Você só saberá se seus 
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Mercado de trabalho em 2022: Quais empregos estarão em alta?
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