
Quando falamos sobre 

saúde no Brasil, sabemos 

da complexidade e 

gravidade de tema

“A saúde é direito de 
todos e dever do 
Estado, garantido 

mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à 
redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recu-
peração”, isso está na Cons-
tituição Brasileira aprovada 
em 1988, mais precisamente 
no artigo 196. 

Essa iniciativa propiciou a 
criação do SUS, que garante 
acesso ao atendimento de 
saúde integral para todos os 
brasileiros. Apesar do SUS 
ser um grande avanço quando 
se trata da universalização 
da saúde, ele apresenta 
alguns problemas, como fi -
las intermináveis, falta de 
profi ssionais, uma estrutura 
sucateada, dificuldade de 
marcação de consultas com 
especialistas, quando, por 
vezes, a população chega a 
esperar meses para agendar 
uma consulta ou exame. 

Para tentar “desafogar” a 
procura pelo SUS, uma alter-
nativa que muitos brasileiros 
procuram são os Planos de 
Saúde. Entretanto, essa é 
uma opção inviável para a 
grande maioria da popula-
ção – pouco mais de 20% 
têm acesso aos Planos. De 
2015 até hoje, cerca de 2,6 
milhões de pessoas perde-
ram o convênio médico em 
decorrência do aumento dos 
preços, das altas taxas de 
desemprego e/ou do endivi-
damento familiar. 

E, infelizmente, a diferen-
ça entre o público e privado 
no país ainda é imensa. Por 
outro lado, a natureza dos 
problemas do SUS requer 
não só um volume muito 
considerável de recursos, mas 
também um enorme espaço 
de tempo para que se possa 
alcançar soluções mínimas 

de atendimento à maioria da 
população.

Há um Brasil esquecido, 
com quase 160 milhões de 
brasileiros que não possuem 
Plano de Saúde e têm que 
recorrer SUS. O problema 
não está na qualidade dos 
médicos, mas sim no acesso 
aos profi ssionais que darão 
diagnósticos a tempo ou aos 
hospitais públicos – lotados 
sempre. Sem o plano privado 
e com a demora no atendi-
mento do SUS, as pessoas 
têm se atentando para uma 
terceira opção: os aplicativos 
de saúde. 

Soluções de tecnologia que 
oferecem acesso aos serviços, 
de maneira descomplicada 
e amigável. Tanto o médico 
quanto o paciente são bene-
fi ciados pela praticidade do 
serviço, já que agendamentos 
são feitos em tempo real e 
a busca por um diagnóstico 
acontece de forma automá-
tica, com custos reduzidos 
e meios de pagamento faci-
litados.

As plataformas online não 
geram custos para ninguém e 
as pessoas fi ltram os profi s-
sionais, a localização, o preço 
da consulta de acordo com a 
sua preferência. Este novo 
sistema colaborativo favorece 
os médicos, a população, é 
benéfi co para a economia do 
país, para o governo e para a 
saúde pública. E deve fi car 
lado a lado com os planos 
de saúde, já que plataformas 
online não têm mensalidades 
ou carências. 

Portanto, com a chegada 
dessas novas tecnologias, não 
consigo enxergar um futuro 
para a saúde no Brasil que não 
seja de grande sucesso, onde 
todas essas modalidades, 
públicas ou privadas, poderão 
conviver em harmonia, na 
busca por um objetivo co-
mum: oferecer aos brasileiros 
uma saúde digna, acessível 
a todos.

(*) - É CEO da Vida Class, companhia 
digital, que promove acesso a 

serviços médicos, dentistas, 
exames de imagens e laboratoriais e 

consultas multiprofi ssionais.

Opções tangíveis e 
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O pretendente: NICOLAS NASCIMENTO VIEIRA, profi ssão: fotógrafo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Aparecida, SP, data-nascimento: 01/12/1997, residente e 
domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Aparecido Vieira e de Deise 
Nascimento Vieira. A pretendente: CAROLINA SILVA FARIAS, profi ssão: jornalista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
30/06/1996, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Petrônio Barros 
Farias e de Luciene Gomes da Silva Farias.

O pretendente: LUCAS GARCIA RIOS, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1990, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Andres Luiz Gaspar Rios e de Rosana Garcia 
Rios. A pretendente: PALOMA DE OLIVEIRA TONIETTI, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 11/02/1985, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Amauri Tonietti e de 
Roseli de Oliveira Tonietti.

O pretendente: ALESSANDRO DIMITRI COGLIATTI, profi ssão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 30/10/1986, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Everardo Dinefar Cogliatti Quintana e 
de Aparecida Candida Cogliatti Quintana. A pretendente: AMANDA PENNA RODRIGUES, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, 
data-nascimento: 02/04/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Carlos Vieira Rodrigues e de Cassia Ferreira Penna.

O pretendente: JONATHAN FONSECA DA SILVA, profi ssão: empacotador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 03/06/1985, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Luiz da 
Silva e de Rozilene Guedes Fonseca da Silva. A pretendente: THAIS DE AMORIM, 
profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/08/1988, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de João 
Bezerra de Amorim e de Jarina Minervina de Amorim.

O pretendente: MICHEL APARECIDO GALLO, profi ssão: torneiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
18/03/1994, residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos 
Gallo e de Sebastiana Aparecida Borges Gallo. A pretendente: KAROLINE APARECIDA 
DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio da Silva e de Marilene Aparecida de Sousa da Silva.

O pretendente: RODOLFO DA SILVA BEZERRA, profi ssão: coordenador fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 17/06/1989, 
residente e domiciliado na Vila São Domingos, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Meudes 
Bezerra e de Lindalva Xavier da Silva Bezerra. A pretendente: PATRICIA TENAN DOS 
SANTOS, profi ssão: analista contabil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/04/1993, residente e domiciliada na Vila São Domingos, São 
Paulo, SP, fi lha de Sergio Rocha dos Santos e de Mirian Tenan.

O pretendente: ALEXANDRE GARÓ MERLI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1987, residente e domiciliado em 
Osasco, SP, fi lho de Enio Eduardo Merli e de Nelci Aparecida Garó Merli. A pretendente: 
JESSICA CARBONE BIANCASTELLI, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/01/1991, residente e domiciliada na Vila 
Ema, São Paulo, SP, fi lha de Valter Biancastelli e de Ada Maria Carbone Biancastelli.

O pretendente: LEONARDO FOGAÇA DE ALMEIDA, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 30/04/1992, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Fogaça de Almeida 
e de Sueli Francisca Silva de Almeida. A pretendente: TALITA DE ABREU LIMA, 
profi ssão: mercadóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Indianópolis, São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/03/1990, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilvan de Alencar Lima e de Maria José de Abreu Lima.

O pretendente: GABRIEL MONTEIRO STRAUB, profi ssão: analista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 08/10/1988, residente 
e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Straub e de Simone 
Tavares Monteiro Straub. A pretendente: ALINE REGIANE RIBEIRO ALVES, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
data-nascimento: 20/08/1988, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lha de Normando Kleber Xavier Alves e de Marizilda Ribeiro.

O pretendente: CLEILSON GOMES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Embu das Arte, SP, data-nascimento: 12/06/1982, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Santana de 
Souza e de Maria de Lourdes Gomes Souza. A pretendente: JOELSA DOURADO DE 
SOUZA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibitiara, BA, data-
nascimento: 25/09/1976, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de João Francisco de Souza e de Maria Dalva de Souza.

O pretendente: VINYCIUS PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
02/09/1992, residente e domiciliada no Bairro Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de 
Alvaro José de Oliveira e de Gislene Pereira de Oliveira. A pretendente: CAROLINE 
LORENZETTI SILVA, profi ssão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliada no 
Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de Lucindo Lorenzetti Silva e de Marilda Roselaine 
Silva.

O pretendente: ROGERIO MONTEIRO DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
24/07/1972, residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo 
Monteiro de Carvalho e de Josefa Maria de Carvalho. A pretendente: SANDRA 
MAGGIULLI, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 14/03/1971, residente e domiciliada na 
Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Maggiulli e de Helena Rosa Maggiulli.

O pretendente: MARCELO MAZETIS VIEIRA, profi ssão: consultor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
14/01/1991, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Valter Vieira e de Marcia Mazetis Vieira. A pretendente: ALINE DA SILVA COÊLHO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Saúde, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Lopes Coêlho e de Tereza Alves da Silva.

O pretendente: MAURICIO FEIX VALLETTA, profi ssão: policial civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 13/11/1972, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Aranha Valletta 
e de Gleyde Feix Valletta. A pretendente: TAHIANA FERRAÇO, profi ssão: nutricionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 14/06/1983, 
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Wagner José Artur 
Ferraço e de Rosangela Camargo Tambellini Ferraço.

O pretendente: ROBSON ANDRÉ PEREZ DE CAMARGO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 24/06/1992, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho de João Aparecido Rorigues de Camargo e de 
Alzira Perez. A pretendente: RENATA VIEIRA DE MOURA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 07/09/1993, 
residente e domiciliada na Vila Divina Pastora, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira de 
Moura e de Rosa Duarte Vieira Moura.

O pretendente: ISAQUE SILVA DE JESUS, profi ssão: técnico de informatica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Simões Filho, BA, data-nascimento: 10/08/1990, 
residente e domiciliado na Vila Constança, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim de Jesus e 
de Esmeralda Conceição da Silva. A pretendente: MAIQUELE SIRLEI DOS SANTOS, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Camaçari, BA, data-
nascimento: 06/02/1990, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de Adailton Fernandes dos Santos e de Eliana Cristina dos Santos.

O pretendente: ADRIANO ANTONIO DA SILVA, profi ssão: educardo físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 24/02/1984, residente e 
domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva 
e de Severina Patriota da Silva. A pretendente: SANDRA SABO AZENHA, profi ssão: 
assessora técnica pleno, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/02/1973, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, 
SP, fi lha de Gervasio Domingues Azenha e de Elisabeth Sabo Azenha.

O pretendente: CLÁUDIO DE MACEDO, profi ssão: servidor público, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1972, residente e domiciliado na Vila 
São Domingos, São Paulo, SP, fi lho de Cirilo Faustino de Macedo e de Ana da Silva Macedo. 
A pretendente: MEIRE DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1976, residente e domiciliada na Vila São Domingos, 
São Paulo, SP, fi lha de Laercio Constantino Oliveira e de Janete de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO SANTOS RÊGO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1978, residente e domiciliado 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Rêgo e de Maria Oliveira Santos 
Rêgo. A pretendente: JACQUELINE NATACHI BONFIM MANESCO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
04/11/1986, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio Menesco e de Ana Aparecida Lima Bonfi m.

O pretendente: LUCIANO TADEU DOMINICHELLI DOS SANTOS, profi ssão: operador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 28/12/1981, 
residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Valdomiro Oliveira dos Santos e 
de Neusa Dominichelli dos Santos. A pretendente: ELIANE CAROLINE DE ALMEIDA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 20/02/1984, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratório, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro José de Almeida Filho e de Analia Costa Almeida.

O pretendente: FERNANDO MARCELINO ALVES, profi ssão: técnico em eletrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
03/09/1980, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto 
Alves e de Arlete Aparecida de Andrade Alves. A pretendente: SANDRA LUCIENE DA 
SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em Lagoa da Prata, 
MG, data-nascimento: 11/11/1979, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Homero Antônio da Silva e de Angela Maria Cabral da Silva.

O pretendente: LUÍS FELIPE BARBOSA VIEIRA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Tapes, RS, data-nascimento: 23/01/1987, residente 
e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luis Alves Vieira e 
de Claunice Barbosa Vieira. A pretendente: NATALLY HELLEN RABELO, profi ssão: 
gestora de RH, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Jorge da 
Silva Rabelo e de Suely de Souza Rabelo.

O pretendente: ALLYSSON FELIPE BARBOSA PEREIRA, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Conselheiro Lafaiete, MG, data-nascimento: 28/06/1986, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Vanete Barbosa Pereira. A 
pretendente: RENATA MARTINS COSLOPO, profi ssão: assistente de projetos, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1987, residente e 
domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Coslopo e de Ana 
Lucia Benitez Martins Coslopo.

O pretendente: KEDNY GUSTAVO SOARES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
27/11/1997, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Adriano 
Assolari da Silva e de Raquel Soares de Freitas. A pretendente: GIOVANNA REGINA 
GUERINO SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Utinga - Santo André, SP, data-nascimento: 23/03/1997, residente e domiciliada no 
Jardim Vera Cruz, São Paulo, SP, fi lha de Débora Cristina da Silva.

O pretendente: PERCIVAL AMARAL RAMOS JUNIOR, profi ssão: farmacêutico, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Percival 
Amaral Ramos e de Ivone Matulevicius. A pretendente: MARIA DOS REMÉDIOS 
FEITOSA IBIAPINO, profi ssão: técnica em radiologia, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Picos, PI, data-nascimento: 21/06/1983, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Ibiapino e de Maria do Socorro de Moura Feitosa.
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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: MATHEUS DEL GRANDI SPONTÃO, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Henrique Spontão e de Miriam Del Grandi Spontão. A pretendente: 
VITORIA BENFICA GERONIMO, estado civil solteira, profi ssão designer de interiores, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elizeu Geronimo e de Agislene Benfi ca Santana Geronimo.

O pretendente: BRUNO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista desenvolver de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/05/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manacés Ferreira 
dos Santos Filho e de Cleonice Araujo Augusto. A pretendente: ISABELA RIBEIRO DA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 
08/07/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Aurélio Cerqueira da Costa e de Maria Fatima de Jesus Ribeiro.

O pretendente: JONATHAN PINHEIRO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de departamento pessoal, nascido em Acopiara - CE, no dia 05/11/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Rocha Dias e de Francisca 
Clidismar Pinheiro Dias. A pretendente: BRUNA MOREIRA DE ARAUJO LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 04/07/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos de Lima e de Railda de Araujo Lima.

O pretendente: WILTON LUCAS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em Santo André - SP, no dia 28/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wilton Dario Magalhães Rodrigues e de Silvia Helena Lacerda 
Rodrigues. A pretendente: TALITA RAMALHOSO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/09/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elizeu Manzano de Oliveira e de 
Ana Regina Ramalhoso de Oliveira.

O pretendente: STÉPHANO LUIZ DE SOUZA BRANDÃO ALBERTO DE MELLO, estado 
civil solteiro, profi ssão projetista mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre José Brandão 
Alberto de Mello e de Rosália de Souza Brandão Alberto de Mello. A pretendente: KATIA 
KAROLYNNE DE SOUZA ORTEGA, estado civil solteira, profi ssão analista de marketing, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valter Ortega Salvador e de Antonia Firmina de Souza Ortega.

O pretendente: RENATHO RICARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista de 
manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho Jose Raimundo Pereira e de Oleni Ricardo dos Santos 
Pereira. A pretendente: TATIANE DOS SANTOS MOSTARDA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel Mostarda e de Adriana dos Santos Mostarda.

O pretendente: RUBENS LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 15/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz da Silva e de Amenailde Ferreira da Silva. A pretendente: 
DANIELLA APARECIDA COQUEIRO, estado civil solteira, profi ssão instrutora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 15/08/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alceu da Silva Coqueiro e de Celia Maria Faustino Coqueiro.

O pretendente: ROWAN OVIDE PAYEN, nacionalidade britanica, estado civil solteiro, profi s-
são gerente de projetos TI, nascido em Rennes, Ille-et-Vilaine, no dia 06/11/1986, residente 
e domiciliado em Reading, Reino Unido, Inglaterra, fi lho de Denis Louis Albert Payen e de 
Marguerite Victoria Payen. A pretendente: MAITÊ ALVES BEZERRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Soares Bezerra e de Regina Aleixo Alves Bezerra

O pretendente: ARMANDO HONORATO DA SILVA LUCAS, estado civil divorciado, 
profi ssão manobrista, nascido em Campina Grande - PB, no dia 15/11/1960, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Honorato Lucas e de Maria 
José da Silva Lucas. A pretendente: INÊS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica 
em farmácia, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/07/1968, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vicente da Silva e de Rosalina Monteiro da Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Luciana Ribeiro/ANSA

A campanha feita por meio 
de fi nanciamento cole-
tivo na internet por um 

grupo de amigas tem o objetivo 
de combater o assédio sexual 
durante os dias de folia. “Parece 
óbvio. É mais uma frase ou um 
grito de guerra. É a criação de 
um escudo que empodera a 
mulher. Devolve a ela o direito 
ao próprio corpo e o poder de 
fazer com ele o que bem enten-
der”, diz o manifesto do grupo. 

O adereço já chegou a ser 
distribuído em blocos de mais 
de sete cidades, entre elas, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador 
e Recife. Além disso, as meninas 
podiam comprar a tatuagem pela 
internet e ainda fazer doações. 
Os valores variavam de R$ 10 
a R$ 700 e incluiam brindes 
como vidros de glitter, brincos, 
camisetas e óculos de sol. Com 
o dinheiro arrecadado, outras 
tatuagens foram distribuídas 
gratuitamente. Em um vídeo 
divulgado pela internet, as inte-
grantes do grupo explicaram que 
a ideia surgiu no ano passado, 

Carnaval do Brasil foi marcado 
por campanhas contra assédio
A mensagem que parece óbvia está colada no corpo das mulheres brasileiras neste carnaval: “Não é Não”

A medida é mais uma das 
diversas campanhas contra 
assédio sexual que estão sendo 
feitas ao redor do mundo. No 
entanto, depois da #Metoo, as 
mulheres brasileiras criaram 
seu próprio lema. Além das 
tatuagens, existem outras 
ações contra o assédio: a ONU 
Mulheres lançou a campanha 
publicitária #CarnavalElesPo-
rElas, e a Comissão de Defesa 
da Mulher do Rio distribui pelos 
blocos leques escritos “Não 
é não”, com informações dos 
serviços municipais aos quais 
podem recorrer em caso de 
assédio, ou agressão.

“O Carnaval é um momento 
de diversão para todas e todos, 
mas infelizmente a realidade é 
que os espaços ainda não são 
seguros para que as mulheres 
possam se divertir sem medo de 
violência. Para tanto, é preciso 
que os homens abandonem 
comportamentos nocivos que 
perpetuam a violência e isso 
requer que eles respeitem as 
mulheres”, disse Nadine Gas-
man, representante da ONU 
Mulheres no Brasil.

quando 40 mulheres resolveram 
produzir quatro mil tatuagens 
para o carnaval do Rio, depois 
que a designer de moda Aisha 
Jacob, de 27 anos, sofreu um 
assédio em uma roda de samba.

“Ele insistiu três vezes, até 
que enfi ou a mão dentro do 
meu shorts. Eu fi z um escân-
dalo, fi quei com muita raiva. 
Os homens, infelizmente, ainda 
não sabem o valor da palavra 
‘não’. Acham que um ‘não’ 
pode ser um ‘sim’ mascarado. 

E não é nada disso”, explicou 
Jacob. O movimento teve tanto 
apoio que foi montada uma 
campanha maior para 2018. 
Ao todo, R$20.457 mil foram 
arrecadados. “O mais legal foi 
a rede de apoio. Você olhava 
para o lado e via uma menina 
com a tatuagem. Era quase 
como um consentimento de 
que você poderia contar com 
ela para qualquer coisa que 
acontecesse”, acrescenta a 
designer de moda.

Os dias quentes de verão são atrativos para 
curtir a praia ou a piscina e conseguir o desejado 
bronzeado. É preciso, no entanto, ter cuidados 
com o sol para evitar a descamação da pele. A 
dermatologista do Complexo Hospitalar Ed-
mundo Vasconcelos, Marcia Grieco, explica que 
isso acontece sempre que a pele é lesionada.

O dano causado é decorrente de descuidos 
no momento da exposição solar, como reforça 
a especialista. “Quando tomamos sol em horário 
indevido, entre às 10h00 e 16h00, e sem proteção 
adequada, ocorre o que chamamos de queima-
dura solar, ou seja, lesão da epiderme e derme 
pelo calor intenso, seguida das descamações”.

Para quem adora tirar a pele descamada, 
Marcia Grieco faz um alerta, pois esta atitude au-
menta os riscos de infecção. “A pele nunca deve 
ser arrancada, assim como as bolhas também 
não podem ser perfuradas. Estes procedimentos 
aumentam as chances de infecção secundária 
por bactérias, além de ocasionar cicatrizes e 
manchas escuras”, reforça a dermatologista.

Alguns sinais ajudam a detectar a quei-
madura, que é classifi cada em dois estágios: 
superfi cial e avançado. O primeiro apresenta 
vermelhidão, inchaço, dor ou queimação. Já o 
nível mais grave caracteriza-se pelo surgimento 
de bolhas e sintomas de insolação. “Em um 

estágio mais avançado, além das bolhas na pele, 
dores de cabeça, febre, tremores e calafrios e 
desidratação podem surgir, determinando a 
insolação. Neste caso, é necessária a internação 
e uso de medicação”, complementa a médica.

Para aliviar os sintomas, a hidratação é o fator 
principal. Por isso, é importante a ingestão de 
líquido e a aplicação de hidratantes neutros no 
corpo. Adicionada a estas primeiras ações, o uso 
de água termal em compressas e loções calman-
tes de calamina e pasta d’água são recomendados 
também pela dermatologista.

Fonte e mais informações: (www.hpev.com.br).

Fuja da descamação da pele após exposição ao sol
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