
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Todo início de ano 

devemos traçar novos 

objetivos, avaliar o que 

não está dando bons 

resultados e mudar 

algumas rotinas em 

nossas vidas

A expressão “Ano Novo, 
Vida Nova” costuma 
estar presente na vida 

das pessoas insatisfeitas pro-
fi ssionalmente. A virada de 
ano representa, para muitos, 
o momento mais indicado para 
promover mudanças na carrei-
ra e ir atrás de novos desafi os 
que resultem na conquista do 
sucesso profi ssional e conse-
quente aumento na qualidade 
de vida.

É comum, que num momen-
to tão delicado economicamen-
te como o que vivemos, muitas 
pessoas estejam insatisfeitas 
com suas respectivas situações 
profi ssionais, e que tenham a 
sensação de merecerem mais 
do que estão recebendo.

A crise ainda ronda o mer-
cado de trabalho e o desem-
prego teima em não ceder. 
Assim, àqueles que buscam 
por uma nova colocação, com 
maior valorização profi ssio-
nal, precisam seguir algumas 
orientações a fi m de atingir 
este objetivo.

Profi ssionalismo, compro-
metimento, automotivação e 
aprendizado contínuo estão 

entre as qualidades mais de-
sejadas e reconhecidas pelo 
mercado. As ações dizem 
muito sobre as pessoas, e o 
que as empresas mais desejam 
são profi ssionais batalhadores, 
comprometidos e interessa-
dos. Seguindo essa linha de 
conduta, estará um passo à 
frente da concorrência.

Outro item imprescindível 
para se ter empregabilidade 
é possuir uma boa rede de 
relacionamentos, o famoso 
networking. Sendo assim, 
mantenha seus contatos atu-
alizados e intensifi que-os.

Cada empresa e cada pro-
fi ssional têm suas individua-
lidades, com características 
particulares e únicas, porém, 
existe uma característica que 
está presente em toda empresa 
ou profi ssional de sucesso: 
trabalho árduo. Faça uma 
análise das empresas e pro-
fi ssionais bem-sucedidos que 
você conhece e irá constatar 
que ninguém chega ao sucesso 
profi ssional sem percorrer um 
longo caminho.

Por fi m, esteja ciente de 
que profi ssionais capacitados 
e comprometidos são diferen-
ciados em uma empresa. Siga 
essa linha de conduta desde já 
e chegue ao fi nal do ano com o 
seu objetivo alcançado.

(*) - É Diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas 

especializado em recursos humanos.

Como ser
um profi ssional

bem-sucedido em 2018
Ricardo Karpat (*)
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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:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RAFAEL REINALDO XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de exepdição, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/11/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosangela Angela Xavier. A 
pretendente: THILA DE PAULA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/02/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronei Pereira dos Santos e de Cleise de 
Paula Santos.

O pretendente: MARCELO PEREIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 20/11/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Souza Marques e de Zilda Pereira 
Marques. A pretendente: JULIANA CUNHA FERNANDES, estado civil solteira, pro-
fi ssão empresária, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 14/10/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Fernandes Filho e de 
Anair Cunha Fernandes.

O pretendente: RAIMUNDO ALVES PEREIRA NETO, estado civil divorciado, 
profi ssão zelador, nascido em São Mamede - PB, no dia 22/12/1967, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Clementino da Silva e 
de Cicera Borges Pereira da Silva. A pretendente: MEIRE DE JESUS, estado civil 
divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Tailandia - PA, no dia 02/08/1974, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Grigório Cordeiro de 
Jesus e de Palmira Maria de Jesus.

O pretendente: BRUNO SPELLANZON, estado civil solteiro, profi ssão consultor, 
nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 23/09/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Spellanzon e de Maria Luisa Bizzarri. 
A pretendente: CARINE CANONICI COSTA, estado civil solteira, profi ssão consulto-
ra, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 22/08/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo Soares Costa e de Sandra 
Marcia Canonici.

O pretendente: GERSON DAVÍ GOMES FERREIRA, estado civil divorciado, profi s-
são autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 29/11/1971, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Gomes Ferreira e de 
Irene de Assis Franco. O pretendente: DEVIKSON FERNANDES SILVA, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Mateus - ES, no dia 11/05/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Darly Alvarez Mafra Silva e de 
Dieksandra dos Santos Fernandes.

O pretendente: ADRIANO AUGUSTO NETO, estado civil solteiro, profi ssão impres-
sor gráfi co, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/03/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar de Jesus Augusto e de 
Rosemeiry Basso Augusto. A pretendente: ELIENE MARQUES DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Tremedal - BA, no dia 10/05/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João da Silva Santos 
e de Armezinda Marques Santos.

O pretendente: WAGNER CESAR CHAR JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 07/05/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Cesar Char e de Edinalda 
Martins dos Santos Char. A pretendente: ALINE NOGUEIRA RABAÇA, estado civil sol-
teira, profi ssão biomédica, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 25/02/1991, 
residente e domiciliada na Pompéia, nesta Capital - SP, fi lha de Marco Antonio Rabaça 
e de Izilda de Cassia Nogueira Rabaça. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser 
afi xado no Cartório de Residência da Contraente.

O pretendente: RODRIGO LUIZ TORETTO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de funilaria, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 22/02/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Toretto e de Silvia 
Regina Menecucci Toretto. A pretendente: DÉBORA GUANDELINI, estado civil divor-
ciada, profi ssão engenheira ambiental, nascida em Vila Velha - ES, no dia 17/06/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Guandelini 
e de Lucinéa Gonçalves Guandelini.

O pretendente: JAIME GUAZZO, estado civil solteiro, profi ssão administrador de redes, 
nascido em Embu das Artes - SP, no dia 21/08/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mazino Jayme Guazzo e de Maria Aparecida Manoel 
Guazzo. A pretendente: BRUNA FERNANDES RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fi ssão administradora de redes, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 08/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Rodrigues e de 
Roseli Fontes Fernandes Rodrigues.

O pretendente: THIAGO DO PRADO PRANDO, estado civil divorciado, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/07/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Prando e de Julieta Godoy do 
Prado Prando. A pretendente: TAYANE CRISTINA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
analista de informações, nascida em Guarulhos - SP, no dia 09/11/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Maria 
Cordeiro de Araujo Silva.

O pretendente: JOSÉ VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão garçom, 
nascido em Icó - CE, no dia 01/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Vieira da Silva e de Antônia Carlos da Silva. A 
pretendente: LUANA DA SILVA MACEDO, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
comercial, nascida em Guarulhos - SP, no dia 06/11/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Carlos Macedo e de Marcia Pereira 
da Silva Macedo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCELO LUIS FERREIRA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de teleatendimento, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 19/04/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim José Au-
gusto Ferreira Alves e de Elza Ferreira Alves. A convivente: NORMA KOBAYASHI, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Atibaia - SP, no dia 
24/01/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Masao 
Kobayashi e de Elza Mitsuka Kobayashi. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo 
oposição de impedimento será feito de imediato o Registro da Conversão de União 
Estável em Casamento.

O convivente: RAFAEL PORTUGAL MENDES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 18/04/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Donizete de Souza Mendes e de 
Solange da Silva Portugal Mendes. A convivente: CAROLINE SILVA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira química, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar 
- SP, no dia 24/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauro Luiz dos Santos e de Maria Leda da Silva Santos. Obs.: Findo o prazo legal e 
não havendo oposição de impedimento será feito de imediato o Registro da Conversão 
de União Estável em Casamento.

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: MANOEL BIAPINA DA SILVA, divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarabira - PB, 04/04/1955, residente e domiciliado no Campo Limpo, São Paulo - 
SP, fi lho de Geraldo Venancio da Silva e de Veneranda Gomes da Silva. A pretendente: 
ANA TERESA GRANATER, solteira, profi ssão do lar, nascida em Cruz Machado - PR, 
28/06/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Granater e de Elvira Granater.

O pretendente: PAULO ALEXANDRE PINTO DA CRUZ, nacionalidade portuguesa, 
solteiro, profi ssão economista, nascido em Freguesia de Alcântara, Lisboa, Portugal, 
18/09/1978, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Tolentino 
Antonio da Cruz e de Eugenia Pinto da Cruz. A pretendente: ANA PAULA SILVA DO 
VALE, solteira, profi ssão economista, nascida em Rio de Janeiro - RJ, 13/10/1981, 
residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos do Vale e 
de Rosa Alcione da Silva Pinto.

O pretendente: LEONARDO BIANCO PREVOT, solteiro, profi ssão consultor, nascido 
em São Paulo - SP, 21/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Fulvio Bianco Prevot e de Marly Guimaro Viafora Bianco Prevot. A 
pretendente: DANIELLA PEREIRA ENÉAS, solteira, profi ssão gestora pública, nascida 
em São Paulo - SP, 22/11/1989, residente e domiciliada em Indianópolis, São Paulo - 
SP, fi lha de Ricardo Luiz Enéas e de Adelia Pereira Enéas.

O pretendente: FELIPE DE CASTRO SANTANA, solteiro, profi ssão engenheiro 
de software, nascido em São Paulo - SP, 08/03/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Benedito Santana e de Tania Maria de 
Castro Santana. A pretendente: INGRID CORREA VENTURA, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, 11/02/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Ventura e de Delsa 
Maria Correa Ventura.

O pretendente: ALBERTO BARBOUR JÚNIOR, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, 04/12/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alberto Barbour e de Lourdes Guimarães Barbour. A pretendente: NINA 
KARSHNEUSKAYA, nacionalidade bielorussa, divorciada, profi ssão economista, 
nascida na Cidade de Novopolotsk, República de Belarus, 14/01/1969, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vladislav Iossifovich Kovalevski e 
de Svetlana Ivanovna Kovalevskaya.

A pretendente: SIRLEIDE FERREIRA DA SILVA, solteira, profi ssão decoradora, nascida 
em Catende - PE, 19/09/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Ferreira da Silva e de Maria José Felix Ferreira da Silva. A pretendente: 
QUITÉRIA FERREIRA DA SILVA, solteira, profi ssão decoradora, nascida em Catende - 
PE, 14/03/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Amaro da Silva e de Letice Ferreira da Silva.

O pretendente: NUNO MIGUEL CARVALHO SOUSA FERREIRA, nacionalidade 
portuguesa, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Portugal, 09/08/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armindo Candido de Sousa 
Ferreira e de Isabel Maria Dias Martins de Carvalho Ferreira. A pretendente: MELINA 
VIEIRA CALASANS, divorciada, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, 
17/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul 
Itaetê de Calasans e de Suely Vieira Calasans.

O pretendente: MURILO ZOGBI NOGUEIRA, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, 12/10/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Nilton Pelegrino Nogueira e de Maria Cristina Barbosa Zogbi 
Nogueira. A pretendente: LUIZA AGUIAR ALVAREZ VALENTE, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo - SP, 11/03/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gustavo Baruffi   Valente e de Denise Aguiar Alvarez 
Valente.

O pretendente: JOEL SUSLICK, solteiro, profi ssão bancário, nascido em São Paulo - 
SP, 05/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Saul 
Barisnik Suslick e de Fortunée Desirée Suslick. A pretendente: PRISCILA ZILIOTTO 
VEIGA DE CARVALHO, solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, 
30/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique 
Costa Veiga de Carvalho e de Inelve Teresinha Ziliotto Veiga de Carvalho.

O pretendente: JULIAN MARK BRADBURY, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, 06/01/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Timothy Bradbury e de Eliane Maria Pereira Bradbury. A pretendente: 
NATÁLIA TRÓCOLI DA SILVEIRA ARAÚJO, solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Salvador - BA, 03/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ricardo Luiz Ramos de Araújo e de Ana de Fátima Trócoli da Silveira 
Araújo.

O pretendente: PEDRO ANTONIO SANTORO SALOMÃO, solteiro, profi ssão 
matemático, nascido em São Paulo - SP, 24/05/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Antonio Salomão e de Maria Eugenia 
Santoro Salomão. A pretendente: ANA CAROLINA DE SOUZA SCAVONE, solteira, 
profi ssão atriz, nascida em São Paulo - SP, 10/03/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Scavone e de Celia de Souza Scavone.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ROBERTO FLEURY DE ALMEIDA ARRUDA CAMARGO, divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo, 18/04/1970, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Regis Marçal de Almeida Arruda Camargo e de Elisabeth 
Fleury de Arruda Camargo. A convivente: CAROLINA ROMANINI MIGUEL, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, 21/12/1977, residente e domiciliada no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sergio MIguel e de Nilce Aparecida Romanini 
Miguel. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III, IV e V do Código 
Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - 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: ALEXANDRE ALBERTO NIGRI, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/03/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberto Nigri e de Alegria Zeitune Nigri. 
A pretendente: LOREEN MARKOVITZ WIEN, nacionalidade venezuelana, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Caracas - Venezuela, no dia 24/12/1986, residente 
em Caracas - Venezuela e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jacov Markovitz e de 
Sandra Wien de Markovitz.

O pretendente: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão zelador, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mariso Martins de Oliveira e de Braulina Caetano 
da Silva. A pretendente: BARBARA FIGUEIREDO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pouso Alegre - MG, no dia 07/12/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Raimundo da Silva e de Adriana 
de Fatima Figueiredo da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE NODOMI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1978, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Kenji Nodomi e de Neide Alvino Nodomi. A pretendente: 
JAQUELINE BAUTE, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Laercio Garcia Fontes e de Maria Aparecida Baute.

O pretendente: JORGILENO FERREIRA LORENA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em Águas Vermelhas - MG, no dia 20/08/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gileno José de Lorena e de Maria 
Lucia Ferreira Lorena. A pretendente: BRUNA DOS SANTOS PIRES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/02/189, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Bispo Pires e de 
Raimunda dos Santos Pires.

O pretendente: WELLINGTON KUCHIKI, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jorge Setsuo Kuchiki e de Satiko Kuchiki. A 
pretendente: FABÍOLA DONATO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em Campinas - SP, no dia 02/10/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ribeiro de Almeida e de Darci Aparecida 
Batista Donato de Almeida.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MOREIRA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão programador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/01/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rachel Moreira da Cruz. A pretendente: MÁYRA 
DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Sergio Eduardo de Oliveira e de Marineide Nascimento dos Santos Oliveira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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 - Ofi cial

O pretendente: PEDRO HENRIQUE MARIANO DE MORAES RABELLO, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro de software, nascido em Guaraçaí (Comarca de Mirandópolis) SP, no 
dia 18/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco 
Aurelio Rabello dos Santos e de Maria Aparecida Mariano de Moraes Rabello. A pretendente: 
DENIZE SARACINE GONZALEZ, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 02/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vicente Armindo Gonçalves Gonzalez e de Leonilda Saracine Gonzalez.

O pretendente: GIULIANO MASARU DE ARAÚJO MICHIDA, estado civil solteiro, profi s-
são bancário, nascido em São José do Campos (1º Subdistrito) - SP, no dia 04/11/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Masaru Michida 
e de Amélia Maria de Araújo Michida. A pretendente: BRULÉLIA LONDRIS LANDIM, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Bom Jardim de Minas, Comarca 
de Andrelândia - MG, no dia 31/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jair Paulo Landim e de Remy Landim.

O pretendente: GUSTAVO MESQUITA SILVA MALAGOLLI, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 28/01/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Augusto Malagolli e de Ana 
Maria Mesquita da Silva Malagolli. A pretendente: FERNANDA MONTEIRO BORGES, 
estado civil solteira, profi ssão compliance offi  cer, nascida nesta Capital, Jardim Paulista 
- SP, no dia 30/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Wagner Marcelo Monteiro Borges e de Sueli Aparecida Ramalho Borges.

O pretendente: SÍLVIO TUCCI, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
São José do Rio Preto - SP, no dia 17/06/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Delfi no do Santo Tucci e de Helena Giraldi Tucci. A pretendente: 
PAULA BRAGA FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão tecnóloga em hotelaria, 
nascida em Curitiba - PR, no dia 14/02/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Fernandes e de Maria Helena Braga Fernandes.

O pretendente: DINARTE WILLIAM LUIZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de estoque, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 23/11/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Carlos Silva e de Expedita Soares de 
Maria Silva. A pretendente: MARIANE LOPES AURICCHIO ALEXANDRE, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 25/06/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Alexandre 
e de Cristiane Auricchio Alexandre.

O pretendente: DURVAL MASON CARRASCO, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 18/05/1959, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Christovam Bussi Carrasco e de 
Irayde Mason Carrasco. A pretendente: CRISTINA JIMENEZ DE LA TORRE, estado 
civil divorciada, profi ssão podologa, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
04/09/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Jimenez Bravo e de Francisca De La Torre Garcia.

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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Mas, viajar com crianças nem sempre 
é muito fácil e pode deixar os pais 
mais cansados e preocupados, 

principalmente se a viagem for de avião. 
Quanto maior o tempo de voo, maior a 
necessidade de um planejamento para que 
tudo corra bem.

Além disso, alguns pais podem ter medo 
de voar e, com isso, passar essa ansiedade 
para as crianças, o que não é nada bom. 
Com a ajuda das psicólogas e fundadoras 
da VOE Psicologia, Fernanda Queiroz e Pa-
ola Casalecchi, elaboramos algumas dicas 
que podem ajudar os pais e as crianças a 
curtirem o voo.
 1. Gerencie seu medo - Lembre-

se que o medo é seu e não do seu 
fi lho. Como as crianças copiam os 
comportamentos dos adultos, espe-
cialmente dos pais, é importante que 
você não demonstre seu receio sobre 
voar. Vale lembrar, inclusive, que a 
maioria das fobias se desenvolve na 
infância e fi lhos de pais fóbicos têm 
15% a mais de chance de perpetuar 
o padrão de comportamento familiar 
na fase adulta;

 2. Converse com a criança - É mui-
to importante preparar a criança, 
especialmente aquelas que já falam 
e entendem os pais, para a viagem. 
A ansiedade, muitas vezes, surge 
por medo do desconhecido. Se for a 
primeira viagem de avião, explique 

Dicas para viajar de avião com crianças
As férias escolares chegaram. Com isso, muitas famílias aproveitam o período do recesso do fi nal do 
ano para viajar

o voo. Algumas aeronaves contam 
com fi lmes e videogame também;

 5. Abrace - Nada melhor que a criança 
se sentir segura. Aproveite a viagem 
para abraçar, dar colo ou até mesmo 
fi car de mãos dadas com a criança. 
O afeto durante o voo pode ajudar a 
acalmar os pequenos, especialmente 
os menores;

 6. Alimentação - Quem viaja com 
crianças deve estar preparado para 
tudo. Por isso, leve frutas, biscoitos 
ou alimentos que façam parte do 
cardápio do dia a dia e não estra-
guem com facilidade. Se a criança 
ainda mama no peito, também é uma 
excelente maneira de evitar dor de 
ouvido, especialmente no pouso e 
na decolagem.

“Mas, se nenhuma estratégia funcionou 
e a criança fi car com medo durante o voo, 
o ideal é tirar o foco, falando de outros 
assuntos, como, por exemplo, como será 
legal a viagem, os lugares que irão conhe-
cer, etc. Os pais também podem orientar a 
criança a respirar, pois a respiração lenta 
e profunda ajuda a diminuir a ansiedade”, 
explica Paola.

Vale lembrar que o medo de voar pode 
ser tratado. A VOE Psicologia oferece um 
curso intensivo de dois dias ou a terapia 
breve. Em 10 sessões, por exemplo, é 
possível se livrar de uma vez por todas do 
medo de voar (agenciahealth). 

o que acontece e como ela deve se 
comportar. Fale dos procedimentos, 
do cinto de segurança. Mostre fotos 
de como é a cabine dos pilotos, expli-
que como eles dirigem o avião e como 
a equipe de bordo está preparada 
para ajudar todo mundo, caso haja 
necessidade;

 3. Chegue cedo ao aeroporto - Crian-
ças costumam fi car fascinadas com 
pousos e decolagens. Assim, planeje 
chegar um pouco antes para poder 
mostrar os aviões, usar o banheiro e 
comer;

 4. Diversão a bordo - Viajar de avião 
longas horas pode ser entediante, 
mesmo para um adulto. No caso 
das crianças organize jogos, livros e 
brinquedos para distração durante 
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