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Empresas & Negócios

A música auxilia a resgatar o som 

primevo da história de cada um, 

permitindo a ilusão de fusionamento 

como se a separação pudesse ser 

desfeita

Recentemente viveu-se os festejos de Natal 
e passagem de ano. “Adeus Ano Velho, 
Feliz Ano Novo”. Esses rituais, mantidos na 

cultura ocidental, perpetuam uma nova esperança 
de completude e, ainda que a razão possa mostrar 
o contrário, o sonho é indispensável para motivar 
e movimentar as subjetividades e a coletividade. 
Ter a expectativa de que a vida vai melhorar, de 
que os projetos poderão se realizar, leva a um 
pulsar mais expansivo, caloroso e colorido, o que 
produz maior refl exão e emoção sobre o papel 
da humanidade na Terra. 

A experiência da música, a audiência da so-
noridade do Outro, pode propiciar momentos 
de reencontro com imagens e lugares onde se 
possa estar e ser, restabelecendo laços por vezes 
rompidos devido a situações traumáticas. 

A música impacta tanto os momentos de dor 
como os de alegria. Nas festas que reúnem uma 
coletividade, recordações são afl oradas, às vezes 
com estranhamento, mas, muitas vezes como um 
novo espetáculo a ser encenado. Traz prospecção 
de vida abundante e próspera, pela via da potência 
criadora que contém, ainda que fantasiosamente, 
todas as possibilidades de felicidade e prazer. 
Não se trata, contudo, de considerar somente o 
aspecto sonhador, mas de uma renovação con-
tínua da esperança no devir. 

Tomar consciência de que se está no mundo 
não apenas junto a outros e sim, tecendo uma 
teia, que bem arquitetada, com bases sólidas pode 
oferecer um continente seguro, embora ladeada 
de águas agitadas, possibilita a estruturação de 
vínculos de confi ança. A boa consistência desse 
ambiente permitirá que o processo intergera-
cional se desenvolva com novas perspectivas, 
alicerçadas na experiência compartilhada que 
desabrocha em saúde psíquica. 

Compreender aspectos do mundo intrapsíquico 

e do mundo exterior, corrobora para o desenvol-
vimento da consciência do sujeito na vida social, 
como uma forma de saber da existência de leis, 
regras e normas que limitam as fronteiras da 
destrutividade natural, presente na impulsivi-
dade humana.  

Embora, haja diferenças entre as culturas 
de países heterogêneos, a possibilidade de um 
olhar especial para o humano, pode levar a um 
entendimento que ultrapassa as fronteiras do 
individualismo, fortalecendo a grupalidade que 
exige a aceitação do Outro como alguém que 
propõe desafi os frente ao estrangeiro. Construir 
intersubjetividade, implica numa superação 
contínua de se despir frente ao outro, num 
processo de fortalecimento de vínculos afetivos. 

O amadurecimento dessa condição de convivên-
cia conduz a uma melodia que agrega tonalidades, 
edifi cando um ritmo marcado pela sintonia de 
passos que caminham na mesma direção, numa 
dinâmica de vários matizes, ainda que conser-
vando as singularidades. Quando a cooperação 
se instala, as relações mediadas pela música, bem 
como por uma escuta acolhedora, prescindem de 
comunicação por uma língua em comum. 

O homem, como ser faltante, deseja algo por 
uma necessidade biológica e uma demanda de 
amor, através de um ciclo que se repete cons-
tantemente. A música, nesse sentido, vem em 
auxílio dessa solicitação inconsciente e, porque 
penetra os ouvidos, quando sentida, é capaz de 
traduzir essa dimensão ativa do sonoro, gerando 
repercussões psíquicas de satisfação do desejo. 
Assim, ainda que por um lapso de tempo, atre-
lado aos seus sonhos e fantasias, o sujeito atinge 
a plenitude. 
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O pretendente: WAGNER DE LIMA PEREIRA, divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, 16/05/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlindo Pereira e de Severina Maria de Lima Pereira. A pretendente: 
ISABEL CRISTINA MOREIRA PORTO, divorciada, profi ssão médica, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, 22/09/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Carlos Alberto Lima Porto e de Maria Dagmar Porto.

O pretendente: FABIANO BELTRÃO BARCIK, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Curitiba - PR, 27/09/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Odilon Barcik e de Eleonora Beltrão Barcik. A pretendente: MARÍLIA 
FURLAN, solteira, profi ssão química, nascida em São Paulo - SP, 11/06/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rene Furlan e de Eliélza Maria 
Fonseca Furlan.

O pretendente: MURILO GIL STIAQUE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Brasília - DF, 09/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Francisco Stiaque e de Mercedes Gil Beiro Stiaque. A pretendente: BRUNA 
GALLO CASANOVA, solteira, profi ssão administradora, nascida em Rio Claro - SP, 
01/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso 
Fernando Riani Casanova e de Mariângela Gallo Casanova.

O pretendente: JOSEPH TEPERMAN, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo - SP, 12/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Isac Chapira Teperman e de Miriam Bernstein. A pretendente: MARCELA 
BIGIO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, 16/09/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ralph Ezra Bigio e de Suzana 
Jablonka Bigio.

O pretendente: ALEXANDRE SALGUEIRO PAWLOWSKI, solteiro, profi ssão gerente 
de vendas, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 28/02/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Magno Augustus Pawlowski e de Celia Maria 
Salgueiro Pawlowski. A pretendente: DANIELA FRANCO BUENO LOBO MARTINS, 
divorciada, profi ssão servidora pública, nascida em Varginha - MG, 14/12/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Paiva Bueno 
e de Celia Franco Bueno.

O pretendente: MARCELO NOGUEIRA TAYAR, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, 13/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo de Barros Tayar e de Marilia Vaz Guimarães Nogueira Tayar. 
A pretendente: DAIANE DA SILVA OLIVEIRA, solteira, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo - SP, 03/02/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valmir Veras Oliveira e de Marinalva da Silva Oliveira.

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

O pretendente: TOMÁS VICENTE DE AZEVEDO ROGÉ FERREIRA, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, 26/06/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Rogé Ferreira Junior e de Luiza 
Whitaker Vicente de Azevedo Rogé Ferreira. A pretendente: GISELA BARREIRA 
MARCONDES, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, 21/09/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Warwick Villela de 
Oliveira Marcondes Filho e de Maria Pia Barreira Marcondes.

O pretendente: FERNANDO BLOISA ARMELIN, solteiro, profi ssão médico veterinário, 
nascido em São Paulo - SP, 13/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ruy Armelin e de Suzie Bloisa Armelin. A pretendente: MARISTELA 
COPRIVA JANEIRO, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, 
28/11/1990, residente e domiciliada na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lha de Aldemir 
Janeiro e de Marcia Copriva Janeiro.

O pretendente: ELCIO BONAFÉ SANTOS, solteiro, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo - SP, 27/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Oduvaldo de Almeida Santos e de Lucia Maria de Alencar Bonafé. A pretendente: 
LILIAN PACHECO DE MEDEIROS FERRO, solteira, profi ssão economista, nascida em 
São Paulo - SP, 25/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edson Ferro e de Teresa Pacheco de Medeiros Ferro.

A pretendente: JULIANA TEIXEIRA MACHADO, solteira, profi ssão médica, nascida 
em Osasco - SP, 28/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Adhemar Teixeira Machado e de Maria Luzia de Oliveira Leite. A 
pretendente: LUCIANA DOS SANTOS MARTORANO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, 27/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Martorano e de Ana Maria dos Santos 
Martorano.

O pretendente: GABRIEL VIEIRA DRUMMOND, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Belo Horizonte - MG, 09/08/1981, residente e domiciliado no Jardim Europa, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Antônio Moura Drummond e de Tânia Galizzi Vieira 
Drummond. A pretendente: MARIANA SARNO DRUMOND, solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida em Itaú de Minas - MG, 07/02/1986, residente e domiciliada no 
Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lha de Saulo Henrique Drumond Fialho e de Ana Luiza 
Sarno Drumond.

O pretendente: MATEUS PEREIRA FUNARI, solteiro, profi ssão médico, nascido em 
São Francisco, CA/EUA, 25/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelo Buarque de Gusmão Funari e de Maria Claudia Cintra 
Pereira Funari. A pretendente: SIMONE ROSA E SILVA DA COSTA MANSO, solteira, 
profi ssão engenheira, nascida em São José dos Campos - SP, 10/10/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maurilio Sebastião da Costa e de 
Thais Helena Rosa Silva da Costa.

O pretendente: RAFAEL JULIANO PEDROSO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, 24/10/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Pedroso e de Liliana Maria Juliano 
Pedroso. A pretendente: MICHELE OLIMPIO COSTA, divorciada, profi ssão chefe 
de cozinha, nascida em São Paulo - SP, 10/04/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Aparecido da Costa e de Izabel Olimpio da 
Silva da Costa.

O pretendente: FELIPE KENJI SHIKASHO, solteiro, profi ssão ux designer, nascido em 
São Paulo - SP, 12/08/1983, residente e domiciliado na Super Quadra Morumbi, São 
Paulo - SP, fi lho de Yukio Shikasho e de Helena Tiemi Ikuta Shikasho. A pretendente: 
HELENA HIROKO SAITO, solteira, profi ssão bancária, nascida em Guatapará - SP, 
03/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Choichi 
Saito e de Felicia Kimie Saito.

O pretendente: DANILO BITENCOURT PLANCONA, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, 09/07/1984, residente e domiciliado em Interlagos, São 
Paulo - SP, fi lho de Honorio Araujo Placona e de Rose Belotto Bitencourt Araujo 
Placona. A pretendente: ALINE GARCIA COSTA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, 05/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo Vieira Costa e de Naide Garcia Costa. Obs.: 
Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: GABRIEL GIRARDI BAYMA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, 31/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Helio Bezerra Bayma e de Sandra Girardi Bayma. A pretendente: CAMILA 
KOBASHI CASSAS, solteira, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo - SP, 
18/09/1988, residente e domiciliada no Ibirapuera, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio 
Fagundes Cassas e de Yeda Lúcia Kobashi Cassas.

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
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O pretendente: PAULO JOSÉ MACEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/01/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor José da Silva Neto e de Leonor Macedo da 
Silva. A pretendente: ÉRIKA MARIANA DALL'AGNOL JUNHO, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em Jacareí - SP, no dia 26/11/1985, residente e domiciliada 
na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Pereira Junho e de Leda Dall'Ag-
nol. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil do 09º Subdistrito - Vila 
Mariana, desta Capital.

O pretendente: MICHAEL DOS SANTOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi s-
são vendedor, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 31/07/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Francisco e de Andrea 
dos Santos Francisco. A pretendente: REBECCA LIMA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 23/10/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Damião dos Santos e de 
Quiteria Maria de Lima Santos.

O pretendente: LEANDRO CELSO LINO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de me-
catrônica, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 09/08/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Lopes Lino e de Maria de Fátima Lino. 
A pretendente: ROBERTA LINHARES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida nesta Capital, Vila Noca Cachoeirinha - SP, no dia 21/12/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Gomes de Almeida e de 
Maria de Fátima Linhares de Almeida.

O pretendente: RENATO DIAS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/03/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Marques e de Lourdes Dias Marques. 
A pretendente: VANESSA POMPEU DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 14/07/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Ferreira dos Santos e 
de Andréia da Silva Pompeu.

O pretendente: VALDIVINO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido no Distrito de Jandinópolis, Município de Leópolis - PR, no dia 02/09/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdson José da 
Silva e de Adelide Rosa da Silva. A pretendente: CRISTIANE GAZE, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 25/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Gaze e de Hatsue Gaze.

O pretendente: RODRIGO PETERSEN DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/06/1981, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Oliveira e de Rute Petersen 
de Oliveira. A pretendente: ANGELICA RODRIGUES SARTORI, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/11/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Donizetti Sartori e de 
Rosangela Gomes Rodrigues Prado Sartori.

O pretendente: JONATAS MARTAURO SERAFIM, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de profissão, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 13/03/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Serafim 
e de Rose Marie Martauro Serafim. A pretendente: KARINA STEFANI GONÇAL-
VES FRANCISCO, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, 
nascida nesta Capital, Jaraguá - SP, no dia 25/02/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Antonio Francisco e de Edilene 
de Oliveira Gonçalves.

O pretendente: EDINALDO MENDES DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
trocador de óleo, nascido em São Gonçalo do Sapucaí - MG, no dia 14/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Virgílio Francisco 
da Cruz e de Vanizia das Graças Mendes da Cruz. A pretendente: JULIANA CRIS-
TINA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de backoffi  ce, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 12/12/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Aparecido da Silva e de 
Sandra Regina de Oliveira.

O pretendente: NATALICIO SILVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente de processamento, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/12/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Cordeiro da Silva 
e de Maria de Lourdes Silveira Silva. A pretendente: IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Potiraguá - BA, no dia 07/08/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Alves da Silva e 
de Jaci Morais de Oliveira.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 28/09/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira de Farias e de Rosa 
de Lourdes Sgravetto. A pretendente: SONIA AMARAL NERIS, estado civil solteira, 
profi ssão faturista, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 12/01/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Neris Costa e de 
Zenilca Amaral Neris.

O pretendente: CARLOS FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 28/12/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto da Silva e de 
Maria do Carmo da Silva. A pretendente: CAMILA MIRANDA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 03/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Pereira dos Santos e de Izabel Pereira Miranda.

O pretendente: FABRICIO COSTA MICHELATO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de testes, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 07/03/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Luiz Michelato e de Tania 
Conceição Costa Michelato. A pretendente: GABRIELA RIBEIRO VIANA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de compras, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
no dia 06/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Augusto Viana e de Maria do Socorro Ribeiro Viana.

O pretendente: CLEVERSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Cumbe - SE, no dia 10/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Romidio dos Santos e de Pureza dos Santos. A pretendente: 
EDILENE FELIX DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Parnaíba - PI (Registrada em Planaltina - GO), no dia 28/09/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Sousa Dias e de Edileuza Vaz Felix.

O pretendente: CAIO CESAR ZANETI, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Zaneti e de Maria Emilia Cardoso 
Zaneti. A pretendente: FERNANDA FERREIRA ALCANTARA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de cadastro, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
26/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jesimiel 
Alcantara de Souza e de Ione Ferreira Evangelista.

O pretendente: VINICIUS MAZIERO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 01/03/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sergio Coelho e de Thereza Brunilda Maziero. 
A pretendente: NATÉRCIA VIEIRA STAMATO, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública, nascida em Bauru (1º Subdistrito) - SP, no dia 10/11/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo José Stamato Filho e de Solange Vieira Stamato.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MIGUEL DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 15/05/1942, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luiz de Oliveira e de Mercedes Gonçalves de 
Oliveira. A convivente: ROSA MARIA DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 16/05/1948, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dagemar da Silva e de Natalina Malieno da Silva. 
Obs.: Findo prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato 
o registro da conversão da união estável em casamento.

O convivente: RICARDO VEIGA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 07/10/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido Gonçalves e de Eunice 
Veiga Gonçalves. A convivente: GIOVANNA MITCHIGUIAN, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 09/09/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Mitchiguian e de Valesca 
Mitchiguian. Obs.: Findo prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito 
de imediato o registro da conversão da união estável em casamento.
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
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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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JORGE EMYGDIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Guararema - SP, no dia (15/12/1940), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues dos Santos e de Joanna 
Emygdio dos Santos. A pretendente: ANTONINA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Urandi (Distrito de Tauápe no Município de Licínio de Almei-
da) - BA, no dia (06/06/1930), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Angelo José de Souza e de Josina Maria de Jesus.

Raphael Swierczynski (*)

Porém, quando se fala 
em economizar, esta é 
a resolução mais difícil, 

pois além das faturas que mos-
tram o descontrole fi nanceiro 
na despedida do ano velho, 
começam a chegar os boletos 
de IPVA, IPTU, uniforme e 
material escolar e mais diver-
sas despesas que nos atingem 
logo em janeiro.

Não ter controle das fi nanças 
é uma característica muito co-
mum entre os brasileiros. Uma 
referência que confi rma este 
fato é o estudo “Retrospectiva 
2017 e Expectativas 2018 dos 
Consumidores”, encomendada 
pelo CNDL e pelo SPC Brasil, 
no qual 41,5% dos entrevis-
tados afirmaram que suas 
fi nanças pessoais pioraram no 
último ano, enquanto 37,1% a 
consideraram estável. No total, 
apenas uma pequena parcela 
(20,4%) respondeu que houve 
melhora.

Além disso, a pesquisa tam-
bém revela que os brasileiros 
mudaram o comportamento 
nos últimos dois anos para 
manter um padrão de vida 
confortável, destacando que 
quatro em cada dez entre-
vistados afi rmam terem sido 
obrigados a abrir mão de itens 
e serviços aos quais tinham 

2018 é o ano
de poupar dinheiro

acesso em épocas anteriores, 
como refeições fora de casa e 
a compra de itens de vestuário. 

Isso é refl exo da instabilida-
de econômica vivenciada nos 
últimos anos no Brasil e, em 
momentos de pouco crédito 
e juros altos, é preciso muita 
cautela na hora de utilizar as fa-
mosas - e temidas - facilidades 
como cartões e crediário. Por 
isso, o conselho mais importan-
te é: planejar, e, de preferência, 
com antecedência.

Pra começar, o ideal é pensar 
que isso não é um bicho de sete 
cabeças. 

Adotar hábitos simples, 
como uma planilha ou um con-
trole de gastos fi xos mensais, 
e implementar prazos para 
conquistar os objetivos é útil 
e ajuda a evitar gastos desne-
cessários no dia a dia. Com o 

Reprodução

O ano novo chegou e, com ele, o momento de colocar em prática as metas 
da virada, como entrar em uma academia, fazer dieta e, a mais popular, 
guardar dinheiro

conhecimento do que entra 
e sai da sua conta, é possível 
planejar desde aquela sonhada 
viagem até mesmo a troca de 
um smartphone.

Investir é a palavra do ano de 
2018, mas planejar é a premissa 
básica. As mudanças de hábitos 
impostas pela recessão podem 
ser adaptadas para permitirem 
um ou outro gasto extra, mas 
é importante sempre priorizar 
planos criados a médio e longo 
prazos. 

Se você quer alcançar um 
grande sonho na sua vida, nada 
melhor do que se precaver 
e já começar a poupar agora 
para curtir o que quiser para 
o futuro.

(*) - É CEO da Ciclic, primeira fi ntech 
brasileira a comercializar produtos de 

previdência complementar de forma 
totalmente digital (www.ciclic.com.br). 
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