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Quem não passou a 

adolescência ouvindo 

a palavra “vestibular”, 

talvez ainda esteja imune 

às várias armadilhas que 

o tempo revela

Se a carreira é uma delas, 
esse texto é para você. 
Afi nal, o que considerar 

ao mudar de carreira? O dilema 
de muitos é que, aos 17 anos, 
nos deparamos com algumas 
decisões que nem mesmo aos 
27 estamos tão certos sobre qual 
caminho tomar. De qualquer 
maneira, somos ensinados a fazer 
“o que gostamos”. Mas se você 
foi ensinado a escolher o que 
te agrada desde o início, você 
pode se perguntar: “como vim 
parar aqui”?.

Faço parte da geração Y, um 
grupo orientado pela satisfação 
profissional, talvez acima da 
busca pela própria estabilidade. 
Quando ingressamos no mercado 
de trabalho, nosso perfi l profi s-
sional surpreendeu as gerações 
anteriores e fomos celebrados 
pela nossa versatilidade, conec-
tividade e senso de autonomia.

Hoje, minha visão sobre o nosso 
perfi l é menos romântica quanto 
ao mercado que construímos. 
Tivemos - e ainda temos - um 
oceano de escolhas, de cursos, de 
carreiras, de trabalhos informais 
como freelancers e até de mate-
riais gratuitos na web capazes de 
nos ensinar a executar qualquer 
habilidade que venhamos a preci-
sar, mas isso tem consequências.

Esse mundo de possibilidades 
nos torna constantemente insa-
tisfeitos e instáveis quanto ao 
nosso curso profi ssional e pes-
soal. Mudamos de ideia o tempo 
todo, porque nos foi intitulado 
o direito de fazê-lo sempre que 
conveniente. E isso nos privou de 

uma linha norteadora que agre-
garia a construção, ao invés da 
dispersão na qual tantas pessoas 
da minha geração se encontram 
em tantos aspectos da vida. 

Podemos e devemos explorar 
as possibilidades de trabalho, 
mas temos que fazer essas experi-
ências serem construtivas, e não 
ferramentas de procrastinação. 
Estamos deixando de construir 
carreiras sólidas e adquirir real 
consistência para as nossas vi-
das? Pelo contrário. Permanece o 
valor do trabalho com propósito, 
de buscar aquela carreira que 
realmente dialoga com nossos 
valores e habilidades que são só 
nossas. Vamos construir nossa 
linha norteadora a partir disso, 
mesmo que isso signifi que buscar 
uma nova área de atuação.

Além do mais, a maneira como 
a civilização moderna está orga-
nizada faz com que estejamos 
trabalhando o tempo todo. Sem 
falar no cenário econômico bra-
sileiro, que, para todos os efeitos, 
criou uma verdadeira cultura de 
desapego de empresas, equipes 
e modelos de trabalho. Então, 
por que não estamos trabalhan-
do naquilo em que realmente 
acreditamos?

Mas dessa vez, sem pensar em 
vestibular. Vamos nos apropriar 
desse universo de informações, 
dessa cultura colaborativa, das 
nossas experiências anteriores 
(mesmo que em uma área distan-
te da desejada) e construir, com 
autonomia, foco e objetividade, a 
vida que desejamos. Não porque 
estamos procurando algo mais 
legal para fazer, mas porque 
queremos dar à nossa força de 
trabalho, acima de tudo, um 
verdadeiro signifi cado.

(*) - É publicitária por formação e 
coordena a frente de Formação 

Complementar do Centro Europeu, 
uma das principais escolas de 

profi ssões do mundo.

Quero mudar de área. 
E agora?

Marianna Greca (*)

São Paulo, sexta-feira, 20 de julho de 2018
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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: KIYOSHI GERSON GAKIYA SHIMABUKURO, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP no dia 16/01/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Shimabukuro Shimabuku 
e de Setsuko Gakiya Shimabukuro. A pretendente: ADRIANE SUYEMI TERUYA, es-
tado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital,Jardim Paulista - SP, no 
dia 10/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio 
Teruya e de Lúcia Yurie Mitsuru Teruya.

O pretendente: EDUARDO AUGUSTO MONTONI, estado civil divorciado, profi ssão 
promotor de vendas, nascido nesta Capital, Bela Vita - SP no dia 28/11/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Montoni Junior e de 
Maria Angela Salim Montoni. A pretendente: ERIKA GARDIN MORAES, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de loja, nascida nesta Capital,Perus - SP, no dia 07/10/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Laerte Ignacio de 
Moraes e de Maria Cristina Gardim da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS ALVES, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em São Carlos do Ivaí - PR, no dia 24/01/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alves e de Maria Aparecida Santini Alves. A 
pretendente: ISABEL MONTEIRO SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxi-
liar de limpeza, nascida em Estãncia - SE, no dia 18/06/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Firmino Santos e de Maria de Lourdes 
Monteiro Santos.

O pretendente: MARCELO SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido nesta Capital, Pirituba - SP no dia 30/11/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Aparecido Ferraz de Arruda Campos e 
de Diva Aparecida da Silva. A pretendente: FABIANA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida nesta Capital, Casa Verde- SP, no dia 13/01/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Albideral Rodrigues do 
Nascimento e de Juliana Bueno do Nascimento.

O pretendente: THIAGO SOARES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão chur-
rasqueiro, nascido em Diadema - SP no dia 08/07/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelgicio Pereira de Sousa e de Severina Ferreira 
Soares. A pretendente: KAREN ALINE CAMARGO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital,Vila Nova Cachoeirinha- SP, no dia 10/08/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio de Souza 
e de Maria Cristina da Silva Camargo.

O pretendente: TADEU LUCENA INACIO, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP no dia 04/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro de Oliveira Inacio e de Valmirene Lucena 
Tavares. A pretendente: JANAINA CAIXÊTA REIS, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida nesta Capital,Vila Mariana - SP, no dia 04/05/1992, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Caetano dos Reis e de Romilda 
de Cassia Caixêta Reis.

O pretendente: MARCO ANTONIO ANTENUCCI, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP no dia 20/10/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Antenucci e de Telma Aparecida Antenucci. 
A pretendente: ROBERTA ESPINOZA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão con-
sultora de marketing, nascida nesta Capital,Casa Verde- SP, no dia 07/02/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Roberto de Sousa e de 
Marilú Espinoza Flores Vasquez.

O pretendente: UBER MALERBA, estado civil divorciado, profi ssão consultor téc-
nico, nascido em São Paulo - SP no dia 19/02/1958, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Calogero Malerba e de Anna Aparecida Malerba. 
A pretendente: JULIANA FRANCISCO DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 12/08/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Francisco 
de Brito e de Elza Saraiva de Brito.

O pretendente: ERIC AUGUSTO SANTOS LUZ, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de TI, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP no dia 01/10/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Alves Luz e de Sandra Regina de Oli-
veira Santos Luz. A pretendente: NUBIA CECILIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de eventos, nascida nesta Capital,Vila Nova Cachoerinha - SP, no dia 
12/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudecir 
de Oliveira e de Eunice Ribeiro Gomes.

O pretendente: ITALO DE ATOS BERTI, estado civil solteiro, profi ssão radialista, 
nascido nesta Capital, Santana - SP no dia 14/10/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arary Atos Berti e de Eliana Maria Atos Berti. 
A pretendente: LARISSA DE NATALE GUIDINI, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital,Bela Vista - SP, no dia 06/09/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Liberto Guidini e de 
Liliam de Natale Gudini.

O pretendente: HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar de mêcanico, nascido nesta Capital, Limão - SP no dia 02/12/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Roberto San-
tos Filho e de Maura Sandra Fernandes Carvalho Santos. A pretendente: JÉSSICA 
SUÉLEN DO NASCIMENTO OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital,Vila Matilde - SP, no dia 20/03/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonizete Rodrigues de Oliveira e de 
Rosana Barbosa do Nascimento.

O pretendente: RICARDO NUNES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP no dia 08/10/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose William Morais de Lima e de 
Jucilene Nunes dos Santos. A pretendente: VIVIANE NUNES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Casa Verde- SP, no dia 20/06/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otilio Tadeu Nunes da 
Silva e de Marcia Amancio da Silva.

O pretendente: MAIK LIMA MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão Farmacêutico, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP no dia 15/07/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sales Matias e de Francisca Rolim 
de Lima. A pretendente: JOELMA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão pedagoga, nascida nesta Capital,Casa Verde - SP, no dia 17/06/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Teles de Oliveira 
e de Neide Ribeiro da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE AZZELLA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de risco, nascido nesta Capital, Pari - SP no dia 04/12/1992, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Paulo Pereira da Silva e de 
Maria Iracema Azzella. A pretendente: DANIELA JUNQUEIRA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital,Casa Verde- SP, no dia 25/11/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo Carlos de 
Souza e de Rosana Souto Junqueira de Souza.

O pretendente: WAGNER APARECIDO DA SILVA ARRUDA, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 02/04/1983, 
residente e domiciliado na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Francisco de 
Arruda e de Julina da Silva Arruda. A pretendente: FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 05/07/1983, residente e domiciliado na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, 
fi lho de Jair José de Oliveira e de Jussara Luzia Fernandes de Oliveira.

O pretendente: REGINALDO BATISTA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1974, residente e domiciliado na Vila 
Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Maura Batista. A pretendente: EMILENA APARECIDA 
FERREIRA, profi ssão: corretora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 29/06/1977, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São 
Paulo, SP, fi lho de Aparecido Arnaldo Ferreira e de Aparecida de Lourdes da Rocha Ferreira.

O pretendente: THIAGO NICOLAU DIONISIO, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1991, residente e domiciliado 
no Jardim das Figueiras, São Paulo, SP, fi lho de Paulo José Dionisio e de Regiane 
Nicolau de Meneses Dionisio. A pretendente: TARCILA DEL REY CAMPANELLA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 04/03/1980, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha 
de Miguel Campanella e de Aparecida Del Rey Campanella.

O pretendente: WALTER OSCAR TRUJILO, profi ssão: tecnólogo em eletronica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1987, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei Aparecido Cicera Trujilo 
e de Maria Cristina Bellini Trujilo. A pretendente: SIMONE BATISTA SILVA DE AQUINO, 
profi ssão: gestora de estoque, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 16/12/1993, residente e domiciliada em Diadema, SP, 
fi lha de Manoel Pereira de Aquino e de Josefa Batista Silva de Aquino.

O pretendente: TIAGO ANDRÉ NUNES LOPES, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Caniçal, Machico, Portugal, data-nascimento: 03/07/1992, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de João Manuel Silva 
Lopes e de Maria Irene Nunes. A pretendente: KARINA GARCIA FERREIRA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 29/10/1989, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Joel Baptista Ferreira e de Luciana Garcia Ferreira.

O pretendente: RAFAEL ROCHA DINIZ, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ribeiro Gonçalves, PI, data-nascimento: 24/09/1998, residente e domiciliado 
na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Valter Diniz Pereira e de Maura Sonaly Ribeiro da Rocha 
e Silva. A pretendente: BRUNA DE SOUZA RAMALHO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1999, residente e domiciliada na Vila 
Ema, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesario Ramalho e de Andréia Gomes de Souza.

O pretendente: FERNANDO SANTOS DE SOUZA, profi ssão: borracheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Distrito de Algodão, Ibirataia, BA, data-nascimento: 12/07/1986, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Alves 
de Souza e de Devonice Santos. A pretendente: FABIOLA BATISTA DA SILVA DOS 
SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/07/1993, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Jucelio Pereira dos Santos e de Joelma Batista da Silva.

O pretendente: ALEX BARUSSI, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1978, residente e domiciliado 
no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Barussi e de Vera Lucia Barussi. A 
pretendente: CAMILA LOPES DOS SANTOS, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 24/07/1990, residente 
e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha de José Lenildo dos Santos e de 
Telma Maria Chaves Lopes dos Santos.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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:

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: CLAUDIO CAPPELLANO, divorciado, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/02/1966, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Cappellano e de Renata Madalena Votta Cappellano. 
A pretendente: TATIANA GUARDABASSI, solteira, profi ssão empresária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 23/01/1974, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcos Guardabassi e de Rosa Maria Zuppo Guardabassi.

O pretendente: IGOR ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Itararé - SP, no dia 09/06/1981, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Teodorico Sérgio Rodrigues de Souza e de Maria Rute 
Pereira de Souza. A pretendente: BRUNA FERRARI MONTEIRO, solteira, profi ssão 
médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/11/1978, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Monteiro e de Maria Suzete Ferrari Monteiro.

O pretendente: ALVARO QUEIROZ VULCANO, solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Campinas - SP, no dia 07/03/1993, residente e domiciliado em Atibaia - SP, fi lho de 
Alvaro Vulcano Junior e de Viviane Pinto de Queiroz Vulcano. A pretendente: TAMARA 
EMENDABILI MORAD, solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo- SP, no dia 
08/03/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos de Paulo Morad e de Valeria Emendabili.

O pretendente: VÍTOR MARGATO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 25/08/1992, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de César Augusto Margato e de Heloísa Helena Paiva Margato. A pretendente: 
BRUNA FLORES BAZZOLI, solteira, profi ssão editora, nascida em São Paulo- SP, no 
dia 21/06/1993, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo 
Cintra Bazzoli e de Viviane Flores Bazzoli.

O pretendente: LOURENÇO CHOHFI NETO, solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/05/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lourenço Chohfi  Filho e de Silvia Cury Chohfi . A pretendente: 
CARLA REBIZZI VASONE, divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 03/12/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Gonzaga de Athayde Vasone e de Maria Elisa Rebizzi Vasone.

O pretendente: ANDERSON VALTRIANI SIQUEIRA, solteiro, profi ssão ciêntista da 
computação, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/09/1984, residente e domiciliado 
no Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Alves de Siqueira e de Zuleica 
Aparecida Valtriani de Siqueira. A pretendente: CAMILA DALE LUCHE, solteira, 
profi ssão professora, nascida em Santo André - SP, no dia 10/07/1986, residente e 
domiciliada em Santo André - SP, fi lha de José Vergilio Dale Luche e de Maria Elisa dos 
Santos Dale Luche.

O pretendente: THEO CONSTANTINESCO HAMAOUI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Moussa Hamaoui e de Lilianne Salomé Constantinesco 
Hamaoiu. A pretendente: ROBERTA AMORIM TANNUS, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Salvador - BA, no dia 24/02/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Cézar de Magalhães Tannus e de Olga Jacy Quirino 
Amorim Tannus.

O pretendente: SÉRGIO THOMAZ TORMIN, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 13/05/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sérgio Tormin e de Maria Iris Corradini Tormin. A pretendente: 
PRISCILLA FERRAZ FRANCO, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 21/04/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mario Sergio Moreira Franco e de Ana Claudia Ferraz Franco.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FONSECA LUCATO, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Lucato e de Maria Carolina 
Fonseca Lucato. A pretendente: CAMILA BALDI DE MORAES HORTA, solteira, 
profi ssão gastróloga, nascida em Vitória- ES, no dia 21/10/1981, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Dutra de Moraes Horta e de Maria 
Cristina Brega Baldi Horta.

O pretendente: LUIZ GUILHERME GUADAGNINI BALDNER, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 05/08/1986, residente e domiciliado 
na Vila Olimpia, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Baldner e de Liege Guadagnini 
Baldner. A pretendente: ISABELLE FOGAS PEREIRA, solteira, profi ssão designer, 
nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/10/1987, residente e domiciliada na Vila 
Olimpia, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Rodrigues Pereira Filho e de Andréa Fogas 
Pereira.

O pretendente: RICARDO TUKIAMA, solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 29/07/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Paulo Massashico Tukiama e de Midori Miriam Hirazuka Tukiama . A pretendente: 
FERNANDA VIEIRA LINS ARCOVERDE, solteira, profi ssão médica, nascida em São 
Luís - MA, no dia 03/11/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Leonardo Lins Arcoverde e de Marly Nunes Lins Arcoverde.

O pretendente: EDUARDO VASCONCELLOS SILVA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 31/03/1985, residente e domiciliado 
em Nova Iorque, Estados Unidos da América, fi lho de Eduardo Tadeu Vasconcellos 
Silva e de Sueli Aparecida Rodrigues Vaconcellos. A pretendente: ISABELLA TORRES 
MALUF, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/05/1989, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Flávio Maluf e de 
Jacqueline de Lourdes Coutinho Torres Maluf.

O pretendente: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES VIANNA FILHO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 25/04/1989, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio 
Guimarães Vianna e de Cíntia Gomes Benintendi Vianna. A pretendente: VERÔNICA 
BRAGATO ROMANHOLI, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 23/07/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
Romanholi e de Silvia Aparecida Bragato Romanholi.

O pretendente: RENATO FORNAZIERI, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1972, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Acelio Fornazieri e de Therezinha Giacometti Fornazieri. A 
pretendente: FABIANA CURI YAZBEK, solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/04/1972, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Yazbek Junior e de Vania Curi Yazbek.

O pretendente: LUCAS DARGHAM SIMIONATO, solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Lins - SP, no dia 04/12/1991, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcos do Amaral Simionato e de Nuhad Dargham Simionato. A 
pretendente: MILENA CARREIRA MOITA, solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 25/02/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rubens Augusto Moita e de Elaine Cristina Carreira Moita.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIZ VICTOR GONÇALVES RODRIGUES, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Brasília - DF, no dia 20/04/1987, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Victor Luiz Rodrigues da Silva Filho e de Danuza dos Reis 
Gonçalves. A convivente: TÂNIA MARA VIEIRA DE ANDRADE, solteira, profi ssão 
médica, nascida em Brasília - DF, no dia 22/11/1986, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcus Vinicius de Andrade e de Nilda Aparecida 
Vieira de Andrade. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em 
Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525, números I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

 

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: ANDRÉ LUÍS MAINI DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, músico, natural de Juiz de Fora, MG, no dia (27/03/1983), residente e domiciliado 
no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Amilton de Carvalho e de Sonia Maria Maini de 
Carvalho. A pretendente: GIULIA MARIA GRANDIN, de nacionalidade brasileira, solteira, 
micro empresária individual, natural de Campinas, SP, no dia (31/05/1990), residente e 
domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Silvia Regina Grandin.
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

Na comparação com abril 
de 2017, o setor teve um 
crescimento de 2,2%. 

Apesar do bom desempenho em 
abril, o segmento acumula que-
das de 0,6% no ano e de 1,4% 
no em 12 meses. Diante desse 
cenário, nomeado V.U.C.A (vo-
látil, incerto, complexo e ambí-
guo), é importante às empresas 
buscarem novos caminhos e 
contratarem especialistas com 
métodos menos tradicionais e 
mais acessíveis para se reinven-
tarem e permanecerem fi rmes 
no mercado. 

Para Carlos Dränger, criador 
da Terapia da Marca, aqueles que 
se prepararem agora com foco 
em branding e posicionamento 
de marca serão os mais benefi cia-
dos em um futuro próximo. Ele 
afi rma que além de identifi car, 
a marca transmite uma série 
de atributos e ganha valor na 
medida em que o conjunto é 

A importância de investir na marca
Segundo a última pesquisa do IBGE, o setor de serviços cresceu 1% de março para abril

entre marca e consumidor 
podem ser surpreendentes. 
Há casos em que a presença 
da marca já garante a venda, 
antes mesmo do produto ser 
testado, pela simples  razão de 
ser endossado por ela. 

Nessa circunstância, a infl u-
ência do fator preço reduz-se 
drasticamente.

Segundo Dränger, a lição 
mais imediata é que uma marca 
forte, e bem avaliada, permite 
expandir as margens de lucro, 
dispensa maiores esforços de 
venda e investimentos em pu-
blicidade. “Garantia de ganho 
exponencial. A lição menos 
imediata é que o sucesso de-
pende visceralmente de duas 
coisas: criar um diferencial 
(ou diferenciais) e comunicá-lo 
com efi ciência a quem ainda não 
nos provou”, afi rma.

Fonte e mais ninformações: 
(www.terapiadamarca.com). 

percebido positivamente. Não 
bastam boas intenções se, por 
defi ciências na comunicação, a 
percepção de quem está do outro 
lado não for favorável. 

“Claro que a reputação evolui 
a partir das experiências reais: 
ela será construída com base na 

qualidade da entrega. Porém, 
fi delizar clientes que já nos co-
nhecem é uma coisa, conquistar 
clientes que não nos conhecem 
é outra. E o sucesso da maioria 
dos negócios depende disso: as-
sim crescemos”, complementa 
o especialista. Estas relações 

Uma marca forte, e bem avaliada, permite expandir as margens 

de lucro, dispensa maiores esforços de venda e

investimentos em publicidade.
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