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O pretendente: FABIANO HERÉDIA, solteiro, profi ssão gerente comercial, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, 03/02/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lauro Herédia e de Maria da Conceição Herédia. A pretendente: 
MAYARA DA SILVA LUGLIO, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo 
- SP, 08/07/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Geraldo Luis Luglio e de Deise Aparecida Inacio da Silva Luglio.

O pretendente: LOURENÇO PEREIRA DA SILVA DE ALMEIDA BRAGA, solteiro, pro-
fi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, 07/11/1988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Joaquim de Almeida Braga e de Silvia Cesar 
Pereira da Silva de Almeida Braga. A pretendente: DÉBORA TONETTI E SOUZA, sol-
teira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, 16/11/1988, residente e domiciliada 
no Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de José Bento de Souza e de Daniela Bartoli Tonetti.

O pretendente: EDUARDO SERAFINI DE FARIA, solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em São Paulo - SP, 14/07/1968, residente e domiciliado no Ibirapuera, São Paulo 
- SP, fi lho de Emiliano Jose Galante de Faria e de Maria Serafi ni de Faria. A pretendente: 
FERNANDA REGINA BARTOLO DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Paulo - SP, 28/04/1973, residente e domiciliada no Ibirapuera, São Paulo - SP, 
fi lha de Denis Roberto de Oliveira e de Vera Lucia de Bartolo Oliveira.

O pretendente: CAIO HENRIQUE MURAD PERES, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belo Horizonte - MG, 31/07/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João de Assis Peres e de Soraya Murad Peres. A pretendente: 
NATHÁLIA GUERRA DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão economista, nascida em Ca-
pitolio - MG, 24/10/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Reinaldo de Oliveira e de Cleuza Guerra de Oliveira.

O pretendente: ALBERTO GENTIL ALMEIDA PEDROSO, divorciado, profi ssão Juiz de di-
reito, nascido em São Paulo - SP, 09/08/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alberto Gentil de Almeida Pedroso Neto e de Patricia Mendes Pereira de 
Almeida Pedroso. A pretendente: DANIELA FREITAS, divorciada, profi ssão advogada, nas-
cida em São Bernardo do Campo - SP, 14/01/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Paulo de Freitas e de Silvia Maria Lopes de Freitas.

O pretendente: NICOLAS RODRIGUEZ CELYS, nacionalidade colombiana, solteiro, pro-
fi ssão engenheiro de software, nascido na Colombia, 23/08/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jairo Rodriguez Waltero e de Maria Lucero Celys 
Gomez. A pretendente: PRISCILA CRISTINA LACERDA, divorciada, profi ssão administra-
dora de empresas, nascida em Guarulhos - SP, 24/03/1984, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Epifanio Alves Lacerda e de Nadir Jampaulo Lacerda.

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:

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: RAFAEL AUGUSTO VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo Vieira e de Benedita Maria das Graças Vieira. 
A pretendente: THAIS NEVES LACERDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/02/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Lacerda e de Angela Maria Rodrigues Neves.

O pretendente: FELIPE DE LIMA PRADO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 02/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Valter Luiz do Prado e de Rosana Maia de Lima Prado. A pretendente: 
CLARA FONTELLA MCALLISTER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
ilustradora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 16/09/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Alexander James McAllister e de Paloma Fontella McAllister

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA MAIA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Valinhos - SP, no dia 09/02/1984, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Julio de Oliveira Maio Junior e de Maria Inês de Jesus. 
A pretendente: CRISTIANE SCUDELER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Cerquilho - SP, no dia 24/10/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Henrique Scudeler e de Maria Regina Foltran Scudeler.

O pretendente: IGNACIO JAVIER MARIN BLASCO, nacionalidade espanhola, estado civil 
solteiro, profi ssão pesquisador, nascido em Vitória, Gasteiz, Espanha, no dia 19/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando Alfonso Marin Castellot e de 
Maria RosaBlasco Martinez. A pretendente: JULIA DE SOUZA QUEIROZ, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão pesquisadora, nascida em Campinas - SP, no dia 
28/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos de Souza Queiroz 
e de Mary Luci de Souza Queiroz

INICÍO A COLUNA comentando o processo movido contra o 
humorista Dedé Santana, na cidade de João Pessoa, desde janeiro. 
O autor é  Edvan Araújo, que já foi funcionário da Record e até 
na época tentou levar Dedé Santana para a emissora, fato esse 
que acabou não dando certo por uma série de razões.

O EMPRESÁRIO COBRA NA JUSTIÇA 285 MIL REAIS 

POR PERDAS E DANOS MORAIS, pois segundo ele anunciou 
os shows do humorista e ele não apareceu , inclusive nem nas 
reuniões que eram marcadas Dedé deu as caras. Por outro lado, 
a coluna teve informações que Vitor Lustosa responsável pela 
carreira do humorista confi rmou a ausência dele 

LUSTOSA DISSE QUE CANCELOU EM CIMA DA HORA 

AS APRESENTAÇÕES DO HUMORISTA até porque nem a 
passagem de volta o empresário teria mandado, e acima de tudo, 
depois de checar várias informações teve conhecimento que não 
havia nenhuma divulgação dos shows e que não haveria público 
para o humorista. Entretanto, o que pegou também foi a falta da 
passagem áerea de volta que o empresário não teria mandado.

A BEM DA VERDADE, EXISTEM MUITOS AVENTUREI-

ROS PELO BRASIL que se dizem  empresário de determinado 
artista, mas na real ele compra a data as vezes até de terceiros 
para tentar vende-la em alguma cidade. Como o artista tem com-
promisso com o aventureiro, cobra a sustentabilidade do Show 
e muitas vezes o aventureiro não tem esse dinheiro para bancar.

COM A PRIMEIRA ENTREVISTA DO JUIZ SÉRGIO 

MORO, A TV CULTURA FEZ O ‘RODA VIVA’ bater recorde 
de audiência na última segunda feira (26), com uma média de 5 
pontos percentuais em São Paulo. Em 18 anos no ar, foi a melhor 
audiência do programa até pela importância do entrevistado. A 
emissora deve reprisar o programa.

LONGE DA TV HÁ TRÊS ANOS, A ATRIZ HELENA RI-

NALDI recusou novelas na  Record e agora volta à Globo. Nos 
últimos anos, ela se dedicou só ao teatro, deixando a televisão de 
lado. Volta protagonizando o seriado ‘Carcereiros’, com estreia na 
Globo em junho, a partir das 23 horas de segunda á sexta-feira.

SÍLVIO SANTOS CONTINUA GANHANDO DA GLOBO 

AOS DOMINGOS com o seu programa. Com muito carisma e 
bom humor, o homem do baú vem mantendo a liderança com suas 
brincadeiras com os convidados da semana. No último domingo, 
Sílvio disse “Já transei no banheiro do avião”, para a surpresa 
de todos. Sílvio chega na próxima semana dos Estados Unidos 
onde curte suas férias.

OUTRO PROGRAMA QUE JÁ COMEÇA A PONTUAR BEM 

NA REDE TV é o do João Kleber. Uma apresentação diferente, 
onde as pegadinhas bem humoradas e com um elenco diversifi cado 
vem alavancando a audiência aos domingos a noite. Na Rede TV, 
comenta-se que o apresentador ganhará outro programa.

FRASE FINAL:  Toda força é fraca se não é unida.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

O pretendente: RAFAEL RAHAL DISPOSTI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em Birigui - SP, no dia 30/03/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vilson Aparecido Disposti e de Fernanda 
Rahal Disposti. A pretendente: VANESSA FREIRE LEMOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em Araçatuba - SP, no dia 13/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Saulo Cintra Lemos e de Denise 
Maria Freire Lemos.

O pretendente: EDERSON ESTEVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão Físico, nascido em Patrocínio - MG, no dia 27/01/1986, residente e 
domiciliado na Consolação, São Paulo - SP, fi lho de Edson Esteves da Silva e de Ilda 
Maria Oliveira Silva. A pretendente: MARIANA DE PAULA DOS ANJOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 
24/04/1984, residente e domiciliada na Penha, São Paulo - SP, fi lha de José Aparecido 
dos Anjos e de Ester de Paula Auletta dos Anjos.

O pretendente: THIAGO DE ARRUDA MENDES MONTEIRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/08/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Machado Monteiro e de 
Mary Rose de Arruda Mendes Monteiro. A pretendente: CAROLINE GARCIA DE FI-
GUEIREDO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 02/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Rubens Villela de Figueiredo e de Maria de Lourdes Garcia e Figueiredo.

O pretendente: GUILHERME APOSTÓLICO BORTOLINI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/02/1992, 
residente na Holanda e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Antonio Bortolini 
e de Sandra Regina Apostólico Bortolini. O pretendente: ATIEH PARISI COURI, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abrão Couri e de 
Silvia Cristina Parisi Couri.

O pretendente: ANDRE PIRES CAVALSAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/01/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Jose Roberto Cavalsan e de Lucia Pereira Pires Cavalsan. 
A pretendente: LUCIENNE APARECIDA DE AMORIM NOGUEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Formiga - MG, no dia 
17/04/1969, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Tarcisio Nogueira 
e de Zélia Maria de Amorim Nogueira.

O pretendente: FELIPE GIMENEZ VILAS BOAS, solteiro, profi ssão professor educação 
fi sica, nascido em São Paulo - SP, 11/09/1983, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lho de Mario Sergio Vilas Boas e de Clarice Helde Gimenez Vilas Boas. 
A pretendente: NATHALIE ROSSI PELLEGRINI JACOB, solteira, profi ssão hoteleira, 
nascida em São Paulo - SP, 05/01/1988, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lha de Paulo Afonso Pellegrini Jacob e de Sonia Regina Rossi Jacob.

O pretendente: FELIPE ANNUNCIATO GOMES SERRÃO, solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Recife - PE, 08/08/1984, residente e domiciliado neste subdristrito 
- SP, fi lho de Nilton Gomes Serrão e de Sueli Izilda Annunciato Serrão. A pretendente: 
FERNANDA LOPES SECCO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Campinas - 
SP, 02/08/1986, residente e domiciliada em Campinas - SP, fi lha de Rivaldo Lopes Sec-
co e de Tânia Elizabeth de Souza Secco. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao 
subdristrito de residencia da pretendente.

O pretendente: RENATO BARBOSA CAMPOS GOUVEIA, solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Recife - PE, 19/03/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eufrásio Campos Gouveia Filho e de Magali Barbosa Campos 
Gouveia. A pretendente: DÉBORA RAMIREZ VALENTIM, solteira, profi ssão publicitá-
ria, nascida em São Paulo - SP, 17/02/1990, residente e domiciliada em Indianópolis 
- SP, fi lha de Antonio Paulo Valentim e de Glória Beatriz Ramirez Valentim.

O pretendente: EMERSON SANTOS COSTA MARANHÃO, solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em São Paulo - SP, 27/11/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Genival da Costa Maranhão e de Leonilza dos Santos Costa 
Maranhão. A pretendente: HELENIZE APARECIDA ROZARIO, solteira, profi ssão arqui-
teta, nascida em São Paulo - SP, 11/07/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laudecir Rozario e de Maria Ilda Guelfi  Rozario.

O pretendente: DIOGO RAFAEL DA SILVA MECABO, solteiro, profi ssão analista de 
planejamento e controle, nascido em Florianópolis - SC, 22/10/1982, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Itamar Cassiano Mecabo e de Maria 
de Fátima da Silva. A pretendente: ÁGATA COLZANI, solteira, profi ssão analista de 
negócios, nascida em Florianópolis - SC, 02/04/1993, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Acir Colzani e de Erotildes Duarte Lopes Colzani.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GUILHERME MARCONI AYRES PEREIRA, solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido em São Paulo - SP, 27/05/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Ayres Pereira e de Ideli Aparecida Marconi Ayres 
Pereira. A convivente: ANNE KOMATSU AGOPYAN, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, 03/05/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vahan Agopyan e de Hanae Komatsu Agopyan. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO OLAIA JORGE, de nacionalidade brasileira, solteiro, publici-
tário, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (08/01/1988), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Zarlotin Jorge e de Zuleimar Onha Olaia 
Jorge. A pretendente: PRISCILLA CABBIA DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, 
solteira, publicitária, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (01/06/1986), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Rudi William Pereira de Aguiar e de 
Sandra Becker Cabbia de Aguiar.
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

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

O pretendente: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/09/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo de Oliveira e de Tania Regina 
Almeida Santos de Oliveira. A pretendente:BRUNA SANTINA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gustavo Martins e 
de Marisa Della Santina.

O pretendente: ALEXANDRE PIOTO MALDONADO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão administrador de empresas, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 05/08/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Janio Maldonado e de Rosa Maria Pioto Maldonado. A pretendente: KARLA 
VERONESI DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
secretária executiva, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1978, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rildo Lopes da Silva e de Conceição 
Aparecida Veronesi da Silva.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO MAYER ALEGRE, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profissão professor de educação física, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 15/08/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Pedro Jorge Ferreira Alegre e de Animari Mayer Alegre. A pretendente: NATHASHA 
STIGLIANO PRAXEDES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
veterinária, nascida em Campinas - SP, no dia 04/12/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Joaquim Tadeu Praxedes e de Isabel Aparecida Sti-
gliano Praxedes.

O pretendente: MARCELO DA CRUZ OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido em Santos - SP, no dia 13/05/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Genesio de Andrade Oliveira e de Maria Analia 
da Cruz Oliveira. A pretendente: FLÁVIA RODRIGUES MARREIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 
06/06/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Laurismundo 
Gonzaga Marreiro e de Elzira Rodrigues Marreiro.

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Há mulheres que têm casamentos ótimos,

mas que buscam na traição uma fuga da monotonia sexual.

Segundo os estudos, uma 
das principais motiva-
ções das mulheres para 

a infi delidade é a vingança. 
Outras razões apontadas pelas 
pesquisas são o fato de não se 
sentirem mais amadas, a carên-
cia afetiva, a insatisfação sexual 
e com a vida conjugal.

“Porém, atualmente, o que se 
vê na prática clínica é um pouco 
diferente do que as pesquisas 
mostram. Há mulheres que têm 
casamentos ótimos, que dizem 
amar seus maridos, mas que 
buscam na traição uma fuga da 
monotonia sexual, assim como 
uma forma de ter mais roman-
ce e paixão em suas vidas”, 
comenta a psicóloga Marina 
Simas de Lima, terapeuta de 
casal, família e cofundadora do 
Instituto do Casal.

E a percepção da psicóloga 
corrobora com os dados de 
uma pesquisa feita com 100 
mulheres casadas, entre 35 e 
45 anos, inscritas no site (Ash-
leyMadison.com), voltado para 
pessoas casadas que desejam 
uma aventura extraconjugal. 
Segundo o estudo, 67% das 
entrevistadas buscavam paixão, 
romance e sexo. E nenhuma 
delas estava pensando em se 
divorciar do marido. A pesquisa 
mostrou, portanto, que para 
essas mulheres ser feliz no 
casamento é diferente de ser 
feliz na cama.
 • Traição feminina aumen-

tou? - Depois da invenção 
da pílula anticoncepcio-
nal houve uma abertura 
maior para a igualdade de 
gênero quando o assunto 
é infi delidade. A mulher 
hoje tem mais autonomia 
e independência fi nan-

Monotonia sexual
pode levar mulheres 

casadas a traírem
Diversas pesquisas ao longo dos anos procuraram encontrar os motivos que levam homens e mulheres a trair

ceira e as oportunidades 
de ser infi el, que antes 
se apresentavam mais 
aos homens, acabam por 
fazer parte dos cenários 
femininos na atualidade;

 • Traição: será uma esco-
lha? - Para a psicóloga 
Denise Miranda de Figuei-
redo, terapeuta de casal, 
família e cofundadora 
do Instituto do Casal, a 
infi delidade é algo com-
plexo e cada pessoa terá 
uma motivação diferente 
para justificá-la. “Trair 
sempre será uma questão 
de escolha, independente 
da razão ou justifi cativa 
dada”. O fato é que as 
pessoas não são educadas 
sobre o que esperar da 
vida sexual no casamento. 
Muitos casam pensando 

que o ritmo, a paixão e o 
romance irão durar para 
sempre. Essa expectativa 
pode ser frustrante e ser 
usada como justifi cativa 
para a infi delidade.

Para as especialistas, a ideia 
do amor romântico e da paixão 
não é uma realidade na vida a 
dois, o tempo todo. A intimida-
de, a sexualidade, o erotismo e 
as fantasias precisam ter espaço 
dentro do casamento e quanto 
mais o casal investir nisso, mais 
conectado estará.
 • Casamento, sexo e ro-

mance combinam? - A 
primeira dica das espe-
cialistas é ter um bom au-
toconhecimento sexual. 
Tanto o homem quanto 
a mulher, precisam se 
conhecer, entender o que 
lhes dá prazer, do que 

gostam. Depois, a comu-
nicação do casal precisa 
ser boa, ambos precisam 
saber se expressar quan-
do o assunto é intimidade, 
sexo e afetos. E claro, 
como última dica, a pai-
xão dos anos iniciais pode 
até desaparecer, mas o 
romance pode e deve ser 
alimentado por ambos, 
dizem Marina e Denise.

Nunca é demais lembrar 
o que aproximou este casal, 
quais eram os comportamentos 
românticos que faziam o outro 
feliz. Certamente, se houver 
vontade de ambos, é possível 
resgatar a relação e reviver os 
bons momentos. Mas, para isso 
é preciso dedicação e investi-
mento, fi nalizam as psicólogas.

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