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Repouso Semanal 
Remunerado 

1) Somente os empregados urbanos é que terão 
direito ao Repouso Semanal Remunerado?

Não. Todo empregado, seja ele rural, urbano ou doméstico, 
tem direito ao Repouso Semanal Remunerado (RSR) de 24 
horas consecutivas, preferentemente aos domingos, e, nos 
limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados 
civis e religiosos de acordo com a tradição local. 

2) Qual a periodicidade que deverá ser observada 
para fi ns de concessão do Repouso Semanal 
Remunerado?

Sendo semanal o direito ao repouso, o empregado terá 
direito a pelo menos um dia de folga após, no máximo, seis 
dias trabalhados. Importante salientar que a jurisprudência 

trabalhista, na maioria de suas decisões, não considera como 
válida a concessão do Repouso Semanal Remunerado após o 
sétimo dia de trabalho.  

Ressaltamos que é importante que a empresa verifi que as 
disposições que constam no Documento Coletivo da Cate-
goria Profi ssional a que o empregado pertence, uma vez que 
poderá existir alguma disposição mais benéfi ca aplicada aos 
empregados da categoria.

3) A remuneração correspondente ao Repouso 
Semanal Remunerado deverá integrar o salário do 
empregado?

Sim. A remuneração dos dias de repouso, tanto o semanal 
como o correspondente aos feriados, integra o salário para 
todos os efeitos legais e com ele deve ser paga. 

4) O empregado que normalmente realizar horas-
extras terá tais horas projetadas no Repouso 
Semanal Remunerado?

No cálculo do RSR são computadas as horas extras habitu-
almente prestadas. Essa disposição foi ratifi cada pela Sumula 
172 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Rafael Sanches – Nivio Gaspar (Ilustr) 
– Boa Nova – Como todo bom albatroz, Albano era 
desastrado, não tinha habilidade para jogar qualquer 
jogo que fosse. Triste, andando por uma praia, en-

controu uma tartaruga, que aconselhou: invente seu próprio 
jogo. Assim o fez. Logo percebeu que necessitava de outro 
jogador. Sua vida mudou. Um ótimo exemplo de compartilhar 
para bem viver.

Albano e o Mistério da Ilha

Luísa Aranha – Jornalista, blogueira – Cau-
sos & Prosas – Nessa obra, autora compilou alguns 
de seus escritos em seu blog “ Causos & Prosas” . 
Contos e crônicas, curtos, alguns existencialistas, 
costumes e outros do cotidiano, farão o leitor em 
rápida leitura, sentir-se integrante às estórias, além 

de muito divertir-se. Gostoso!

Noites de Verão

Valdi Ercolani – Anna Luiza Belluci 

(Ilustr) – Selene - “Maliciosamente” o autor criou 
um cenário familiar, muito interessante, para relatar, 
com riqueza, maestria e bastante profundidade, 
fatos que marcaram indelevelmente o século XX 
e mesclaram o desenvolvimento do Ser humano. 
Lições inesquecíveis, brotam em suas páginas, que 

poderão ser lidas, “meramente” como relatos históricos, tanto 
quanto, o leitor perceberá o âmago da natureza humana, em 
plena evidência. Instrutivamente impactante!

Inocêncio e o Início da Jornada

Douglas de Matteu – Literare – O mestre, 
além de muitos títulos, amealhados em sua longa 
e dedicada carreira (apesar da pouca idade) nesta 
obra, desmistifi ca, esclarece e aponta os benefícios 
do coaching em nosso dia a dia. Desenvolveu uma 

estória, para teorizar fundamentos com alguns exercícios 
simples, contudo, efi cazes, para o leitor inteirar-se de si e caso 
deseje, possa engendrar uma modifi cação, com rumo certo e 
bem palmilhado. Muito útil.

Acelere o Seu Sucesso Pessoal
e Profi ssional

Thais Matarazzo (Org) – Ed. Matarazzo 
- Contendo fotos e depoimentos de apaixonados 
pela “paulicéia desvairada”, o leitor reviverá pontos 
fundamentais da cidade, muitas vezes esquecidos, 
ou abandonados às intempéries climáticas, ou da 
boa vontade administrativa de seus gestores. Os 

menos novos terão boas reminiscências, e os jovens receberão 
informações preciosas de onde tudo começou. Além de justa 
homenagem, um documento valiosíssimo, que fará o leitor 
embarcar numa deliciosa viagem!!

Vamos Falar do
Centro de São Paulo?
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: FELIPPE PISANI GARCEZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 26 de dezembro de 1987, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Montuori Garcez e 
de Gina Pisani Garcez. A pretendente: ÉRICA CORDELINI DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 
06 de novembro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Paes de Oliveira  e de Angela Cordelini de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: ANDERSON DA COSTA BONIFACIO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado no Pari) SP, no dia 13 de julho de 1982, 
residente e domiciliado na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José Dantas 
Bonifácio e de Luiza de Marilac da Costa Bonifácio. A pretendente: SUELLEN CRISTINE 
DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteira, profi ssão faturista, nascida em Mauá - SP, no 
dia 04 de março de 1992, residente e domiciliada na Vila Nova York, São Paulo - SP, fi lha 
de Claudionor Barbosa da Silva e de Patricia Roberta de Almeida. R$ 35,00

O pretendente: DANIEL FREDERICO PANICO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11 de outubro de 1983, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alberto Panico Junior e de Evelyn Christine 
Covo Panico. A pretendente: MÔNICA MARIA BRUMATTI, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Itábolis - SP, no dia 15 de maio de 1988, residente e domiciliada 
em Itápolis, SP, fi lha de Roberto Brumatti e de Marceneide Benedita Pinheiro Brumatti. 
Obs.: Edital procedente da Unidade de Serviço de Itápolis - SP R$ 35,00

O pretendente: RALPHY DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em informática, nascido em Osasco (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 
11 de novembro de 1984, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho 
de José Roberto do Nascimento e de Edna Maria da Silva Nascimento. A pretendente: 
MIRIAN ROCHELLE TANIGUTI, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, no dia 18 de novembro de 1990, residente 
e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Jogi Taniguti e de Vera Lucia 
Taniguti. R$ 35,00

O pretendente: ROGERIO ALVES DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
mecatronico, nascido em Osasco (Registrada em Barueri - SP) SP, no dia 02 de julho de 
1981, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Nelço José dos Reis e 
de Terezinha Alves dos Reis. A pretendente: GESIANE FERMIANO DOMINGOS, estado 
civil solteira, profi ssão comissária de voo, nascida em Araranguá (Registrada em Santa 
Rosa do Sul) SC, no dia 11 de fevereiro de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Nelson de Jesus Domingos e de Denir Fermiano Domingos. R$ 35,00

O pretendente: WILLIAM APARECIDO RODRIGUES PINTO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) 
SP, no dia 12 de abril de 1986, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São 
Paulo - SP, fi lho de Wanderley Rodrigues Pinto e de Edna Jeronimo de Araujo Rodrigues 
Pinto. A pretendente: YASMIN ZUOLO, estado civil solteira, profi ssão estilista, nascida 
em São Paulo (Registrada no Tucuruvi) SP, no dia 02 de fevereiro de 1991, residente 
e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Alcides Zuolo Filho e de 
Maria da Penha Crispim Lima Zuolo. R$ 35,00

O pretendente: HENRIQUE BARRETO ANDRADE DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Madalena) SP, no dia 20 de setembro 
de 1989, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Andrade 
Dias e de Railda Costa Barreto Dias. A pretendente: CAROLINA PIOLOGO DE FARIA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente executiva, nascida em São Paulo (Registrada 
na Mooca) SP, no dia 13 de março de 1980, residente e domiciliada na Vila Moreira, São 
Paulo - SP, fi lha de Salvador Xavier de Faria e de Marta Piologo de Faria. R$ 35,00

O pretendente: ALEXANDRE DOMINGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 20 de 
julho de 1977, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Manuel 
da Costa Ferreira e de Maria Domingues Ferreira. A pretendente: MICHELE DE JESUS 
PINTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Sorriso - MT, 
no dia 07 de junho de 1993, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de Ailton Pinto da Silva e de Maria das Graças Batista Silva. R$ 35,00

O pretendente: ANDRÉ LOPES AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 25 de setembro de 1982, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Darcio Augusto e de Marli 
Bernardo Lopes Augusto. A pretendente: RENATA DA SILVA VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada em Cerqueira César) 
SP, no dia 28 de janeiro de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Adil de Oliveira Vieira e de Severina Leonardo da Silva. R$ 35,00

O pretendente: ISRAEL DE CAMARGO CESAR, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Atibaia - SP, no dia 11 de novembro de 1985, residente e domiciliado em 
Atibaia - SP, fi lho de Paulo de Camargo Cesar e de Heloísa Menzen de Camargo Cesar. 
A pretendente: JULIANA HERNANDES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo (Registrada em Indianópolis) SP, no dia 14 de julho de 1992, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Hernandes e 
de Leonor Fernandes Dias Hernandes. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL ROCHA DI GIGLIO MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 15 de 
julho de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Vitor Di 
Giglio Melo e de Filomena Rocha Di Giglio Melo. A pretendente: HELOISA SIAIS 
FURTADO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 25 de março de 1986, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Airton Furtado Ribeiro e de Maria Luzia Siais 
Ribeiro. R$ 35,00

O pretendente: EDSON PARRETTI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão treinador de 
futebol amador, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 02 de julho 
de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Edson Parretti 
e de Regina Aparecida Gobo Parretti. A pretendente: MARIA AUGUSTA FINOTTI 
PEREGRINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Madalena) SP, no dia 04 de fevereiro de 1982, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Lucio Peregrina dos Santos e de 
Marcia Regina Finotti Peregrina dos Santos. R$ 35,00

O pretendente: JEAN MURYEL DIAS KZAN, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Belém (Registrado no 3º Ofício) - PA, no dia 05 de abril de 1988, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Augusto Kzan de Lima e de Maria 
Suely Dias Kzan de Lima. A pretendente: PRISCILA ROSALIA TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo (Registrada na Casa Verde) SP, no 
dia 28 de setembro de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Natalice Rosalia Teixeira. R$ 35,00

O pretendente: ANTONIO ALFIM MALANCHINI RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Colatina - ES, no dia 23 de março de 1984, residente e domiciliado 
na Vila Rengente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Alfi m Gonçalves Ribeiro e de Ivone 
Malanchini. A pretendente: NATALIA BRYTO SARGES, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em Belém (Registrada no 3º Ofício) - PA, no dia 05 de abril de 1987, 
residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim da Silva 
Sarges e de keilene Kie Bryto Sarges. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS, estado 
civil solteiro, profi ssão faturista, nascido em São Paulo (Registrado na Liberdade) 
SP, no dia 10 de agosto de 1986, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivan Mario de Oliveira Santos e de Floripes Aparecida Ribeiro 
da Silva Santos. A pretendente: LUCIANA DE MORAES ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de telecomunicações, nascida em São Paulo (Registrada 
em Indianópolis) SP, no dia 12 de novembro de 1990, residente e domiciliada na Vila 
Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Lucilio Alves de Almeida e de Marilene de 
Moraes Almeida. R$ 35,00

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, estado civil viúvo, profi ssão analista 
técnico, nascido em Belém de Maria - PE, no dia 24 de dezembro de 1964, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ferreira de Andrade e de Júlia 
Ferreira Costa. A pretendente: DÉBORA RESENDE DUARTE, estado civil divorciada, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Goiânia - GO, no dia 04 de junho de 
1977, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Denevar Resende 
Costa e de Daisy Resende Duarte. R$ 35,00

O pretendente: WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Bernardo do Campo (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, 
no dia 28 de junho de 1979, residente e domiciliado no Analia Franco, São Paulo - SP, 
fi lho de José Divino Ferreira e de Marilene Rodrigues Ferreira. A pretendente: VIVIAN 
BUONTEMPI LOPES, estado civil solteira, profi ssão assessora comercial, nascida 
em São Paulo (Registrada na Aclimação) SP, no dia 23 de abril de 1983, residente e 
domiciliada no Analia Franco, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Carlos Fernandes Lopes 
e de Valéria Buontempi Fernandes Lopes. R$ 35,00

O pretendente: VICTOR LUIZ SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 11 de outubro de 
1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva 
e de Nivea Oliveira Santos da Silva. A pretendente: CAROLINE SOUZA GABRIEL, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 16 de 
fevereiro de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Vantuir 
Gabriel e de Junilia Oliveira Souza Gabriel. R$ 35,00

O pretendente: PAULO SÉRGIO ZOVADELLI, estado civil solteiro, profi ssão auditor 
contábil, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 19 de abril de 1966, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Zovadelli e 
de Cely Gomes Zovadelli. A pretendente: MARIA LÚCIA ZELLI, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 03 
de agosto de 1965, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de 
Armando Zelli Thereza Rodella Zelli. R$ 35,00

O pretendente: NIKAN YELLOHUAC GARCÍA MONTAÑO, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido no México D.F - México, no dia 30 de junho de 1983, 
residente e domiciliado na Chácara California, São Paulo - SP, fi lho de Salvador García 
García e de Aurora Montaño González. A pretendente: CARLA PATRICIA CESARIO, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Lourenço - MG, no dia 12 de 
agosto de 1982, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Cesario e de Francisca Paula Pereira Cesario. R$ 35,00

O pretendente: LEANDRO SANTOS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão perito 
criminal, nascido em São Paulo - SP, no dia 09 de outubro de 1984, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Leonardo Lopes e de Vera 
Lucia Santos Lopes. A pretendente: RAQUEL DIAS CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão perita criminal, nascida em Sete Lagoas - MG, no dia 13 de junho de 1987, 
residente e domiciliada em Inhaúma - MG, fi lha de Aldo José de Carvalho e de Marcia 
Djanir Dias Carvalho. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de Inhaúma - 
MG. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 18 de abril de 1992, 
residente e domiciliado no Jardim Catarina, São Paulo - SP, fi lho de Adenilson João da 
Silva e de Marisete de Oliveira Silva. A pretendente: RAFAELA HONORATO RIBEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de contabilidade, nascida em Santo André (2º 
Subdistrito) - SP, no dia 31 de março de 1997, residente e domiciliada no Jardim Catarina, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Pereira Ribeiro e de Elídia Honorato. NIHIL

O pretendente: FELIPE MORAIS WANDERLEY, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado na Penha de França) SP, no dia 04 
de agosto de 1984, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Wanderley Neto e de Lenita do Carmo Morais Wanderley. A pretendente: 
DENISE DE ALMEIDA TEDESCHI, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em 
São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 16 de maio de 1988, residente e 
domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Marcelino Tedeschi e de Rita de 
Almeida Tedeschi. NIHIL

O pretendente: LUAN AUGUSTO RODRIGUES ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Seabra (Registrado em Novo Horizonte) BA, no dia 
04 de dezembro de 1992, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, 
fi lho de Wilson José de Almeida e de Nacéria  Ferreira Rodrigues. A pretendente: LUIZA 
DINIZ CARDOSO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 17 de janeiro de 1997, residente e 
domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Cardoso de Souza 
e de Luzia Diniz da Silva de Souza. NIHIL
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: DANIEL PAIXÃO JUNIOR, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/02/1992, 
estado civil solteiro, profi ssão bancário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Paixão e de Silvana Aparecida Martinz Rosado Paixão. A 
pretendente: PAULA HARUE TOMITA, nascida em Guarulhos - SP, no dia 16/04/1988, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Massaaki Tomita e de Teresa Taeko Ishikawa Tomita. 

        1º Subdistrito - da Sé
Geny de Jesus Macedo Morelli- 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:

As técnicas empregadas 
neste procedimento 
podem variar de acordo 

com a indicação do masto-
logista, o qual determinará 
alguns pontos básicos que 
nortearão a escolha do cirur-
gião plástico no processo. É 
preciso defi nir se vai ser uma 
cirurgia conservadora (com 
retirada parcial) ou mastec-
tomia total (retirada total 
da mama), sendo a decisão 
baseada no tamanho do tumor 
e volume da mama. Entre os 
benefícios identifi cados por 
conta da reconstrução, o mais 
signifi cativo está relacionado 
à parte psicológica. 

“O cirurgião plástico tem 
um importante papel nesta 
questão, já que procura 
melhorar a qualidade de 
vida da mulher submetida 
à mastectomia, atenuando 
o impacto emocional e físi-
co provocado pela cirurgia 
radical e com o objetivo 
imediato da reparação, res-

Reconstrução imediata pós retirada 
da mama traz benefícios à paciente
Mesmo nos casos mais graves, como quando há necessidade da retirada total da mama por conta 
de um câncer, é possível realizar a reconstrução imediata logo após a mastectomia de forma rápida, 
segura e efi ciente

sua vida sexual alterada para 
melhor porque as novas for-
mas agradam-na ainda mais. 
Muitas delas sentem-se mais 
bonitas e atraentes, o que é 
benéfi co para sua relação com 
o parceiro”, afi rma.

Por conta disso e em con-
sonância com a Campanha 
Outubro Rosa, de prevenção 
ao Câncer de Mama, a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica está promovendo 
um mutirão de reconstrução. 
Organizada pela entidade, a 
iniciativa conta com apoio da 
GC Aesthetics/Eurosilicone, 
líder mundial em implantes 
mamários e corporais, co-
mercializados em mais de 
75 países. Para esta ação, a 
empresa doou 500 implantes 
a serem utilizados pelos mé-
dicos participantes em todo 
o Brasil.

Mais informações nos sites: 
(www2.cirurgiaplastica.org.
br) e (www.gcaesthetics.
com).

taurando a forma e o volume 
da mama retirada e preser-
vando assim a autoimagem 
da paciente. Isso contribui 
para sua recuperação social 
de forma mais rápida”, ex-
plica o cirurgião plástico Dr. 
Alexandre Piassi.

Para a psicóloga Nancy 
Erlach Danon, outro as-
pecto positivo em relação à 
reconstrução mamária é a 
recuperação da vida sexual 
da paciente. “Em muitos ca-
sos, a mulher que passa por 
uma cirurgia nas mamas tem 
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