
O ano de 2016 foi difícil 

para a maioria dos brasi-

leiros. Sabemos que 2017 

também será um ano de 

bastante trabalho para 

superar os desafi os

Para alcançar os prin-
cipais objetivos, por 
que não aproveitar este 

momento para planejar nossas 
ações? E para realizar seus pro-
jetos pessoais e profi ssionais 
em 2017, é importante seguir 
os 10 passos abaixo:
 1. TENHA UM PROPÓSI-

TO - Tudo começa com 
a defi nição clara do “por 
que” queremos realizar 
aquilo que desejamos. 
Escute sua voz interior 
e pense naquilo que 
realmente tem sentido 
para você e que contribui 
com a prática de seus 
valores. Visualize-se 
mentalmente alcançan-
do seus objetivos. Isso 
ajuda muito!

 2. ACREDITE - Acredite 
em seu potencial para 
realizar seus objeti-
vos. Para isso, esqueça 
um pouco o passado e 
principalmente algumas 
crenças limitadoras que 
podem bloquear sua 
ação.

 3. PESQUISE - Seja curio-
so e dedique tempo in-
vestigando mais sobre o 
assunto e sobre pessoas 
que realizaram os mes-
mos objetivos. Inspirar-
se em bons exemplos 
pode contribuir bastan-
te. Estude mais sobre 
os desafi os, problemas e 
possíveis soluções, além 
de estudar mais sobre 
você mesmo, suas poten-
cialidades e fraquezas. 
Capacite-se.

 4. DEFINA AS METAS - 
Escreva suas metas de 
maneira bem específi ca 
e defi na prazos para 
realizá-las. Sintetize-as 
para não perder o foco. 
Ter 3 metas é mais fácil 
de realizar do que ter 
10. Depois, quebre-as 
em metas menores 
para facilitar o acom-
panhamento. Escreva 
“vou guardar 50 reais 
por semana” em vez de 
“Vou guardar dinheiro 
para trocar de carro no 
fi nal do ano”.

 5. PLANEJE SEU TEM-

PO - Organize-se para 

executar com exce-
lência tudo aquilo que 
defi niu. Para isso, de-
fina as prioridades e 
tenha disciplina para 
não deixar as urgências 
afastarem você das coi-
sas importantes. Seja 
realista e íntegro com 
seus propósitos.

 6. AJA - Tenha iniciativa e 
coloque tudo em prática. 
Agora é a hora de come-
çar a atuar em seu plano 
de ação. Caso algumas 
pessoas se posicionem 
como um impedimento, 
evite-as. As relações 
de apoio são essenciais 
nesta fase.

 7. ENFRENTE OS DE-

SAFIOS - Encare o 
medo com paciência e 
persistência. Busque 
ajuda com pessoas de va-
lores e propósitos iguais 
aos seus e crie parcerias 
importantes. Coletiva-
mente fi ca mais fácil de 
realizar os objetivos!

 8. PERSISTA - Não se 
martirize por causa de 
alguma falha. Para man-
ter-se fi rme na jornada, 
não perca o foco, mesmo 
que sofra um deslize. Se 
você escorregar, retorne 
imediatamente ao seu 
plano de ação. Se a sua 
motivação estiver va-
cilando, persista ainda 
assim. Visualize o seu 
futuro bem-sucedido e 
acredite!

 9. ACOMPANHE - De-
fina indicadores para 
ter evidências de que 
está no caminho certo 
e acompanhe periodi-
camente. Assim, se algo 
sair fora do previsto, é 
mais fácil voltar para o 
rumo correto. Seja fl e-
xível se concluir que foi 
exigente demais consigo 
mesmo mas não afrouxe 
demais só para facilitar 
a realização.

 10. COMEMORE - Não 
esqueça de celebrar 
as conquistas! Isso vai 
te dar mais força para 
os próximos desafi os e 
objetivos. A recompensa 
é um grande impulsio-
nador. Presenteie-se 
com algo especial, como 
uma pequena viagem, ao 
conseguir superar uma 
etapa. Celebre todos os 
sucessos.
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O pretendente: EDUARDO SCHWAB MELLO, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Curitiba - PR, data-nascimento: 31/10/1970, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de José Nereu Mello e de Elizabeth 
Schwab Mello. A pretendente: MARISA NASCIMENTO LUIZ, profi ssão: gerente 
comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/09/1978, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Waldimir 
Lucio Luiz e de Nise Nascimento Luiz.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES DA SILVA, profi ssão: folguista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1979, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Edna Alves da Silva. A pretendente: 
ANGÉLICA DA SILVA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 23/04/1983, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Cosmo Simplicio Costa e de Maria do Carmo 
da Silva Costa.

O pretendente: MUNIF NASSER, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 28/08/1982, residente 
e domiciliado no Parque Residencial Oratório, São Paulo - SP, fi lho de Mohamad 
Bachir Hussein Nasser e de Claudete Lombarde Nasser. A pretendente: CAROLINA 
COSTA CABEÇO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 16/03/1984, residente e domiciliada no Parque 
Residencial Oratório, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José Simões Cabeço e de Selma 
Araujo Costa Cabeço.

O pretendente: ANDRÉ SHIKATA, profi ssão: engenheiro agronomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 26/07/1973, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Motoshi Shikata e 
de Alice Shikata. A pretendente: VÂNIA ITSUMI HAYASHI, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Nova Iguaçu - RJ, data-nascimento: 07/01/1974, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Masaru Hayashi e de 
Emiko Umeda Hayashi.

O pretendente: DANIEL DA SILVA CARDOSO, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1979, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Cardoso e de 
Maria Teresa da Silva Cardoso. A pretendente: ANDRÉA DE GODOY FERREIRA, 
profi ssão: escrevente técnico judiciário, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André - SP, data-nascimento: 20/12/1981, residente e domiciliada em Santo André - SP, 
fi lha de Joaquim Antonio Ferreira Neto e de Eliete de Godoy Ferreira.

O pretendente: JOÃO PAULO CÂNDIDO TEIXEIRA, profi ssão: cumim, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de João Carvalho Teixeira e de 
Maria Olinda Candido Evangelista Teixeira. A pretendente: JÉSSICA MIDORI SANO, 
profi ssão: analista de retenção, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 17/11/1989, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Osamu Sano e de Mamiko Koike.

O pretendente: THIAGO BERNARDO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademar Bernardo dos Santos e de Marlene 
Bernardo dos Santos. A pretendente: TALLYTA SANTOS BARBOSA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo - SP, data-nascimento: 25/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Wilton Geraldo Barbosa e de Adriana Aparecida Gomes Santos Barbosa.

O pretendente: FLÁVIO FREITAS DA CRUZ, profi ssão: cumim, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Eva Freitas da Cruz. A pretendente: TANIA MOREIRA 
NASCIMENTO, profi ssão: berçarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador - 
BA, data-nascimento: 24/01/1970, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Nascimento e de Edna Moreira Nascimento.

O pretendente: MAKSUEL DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 22/11/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Solange de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA 
OLIVEIRA FERNANDES, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André - SP, data-nascimento: 03/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Cezar José Fernandes e de Aparecida Oliveira Fernandes.

O pretendente: FERNANDO RIBEIRO SILVANO, profi ssão: analista de custos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
17/08/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Silvano e de 
Fatima Aparecida Ribeiro Silvano. A pretendente: SIMONE DE OLIVEIRA LIMA, 
profi ssão: analista de custos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 02/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Amando de Sousa Lima e de Zenaide Maria de Oliveira Lima.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE PEREIRA CASSURU, profi ssão: tecnico em 
informatica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-
nascimento: 16/03/1996, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Flavio 
Antonio dos Reis Cassuru e de Sueli Caetano Pereira. A pretendente: HAYARA KILCE 
RODRIGUES VIEIRA, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: em Mucambo - 
CE, data-nascimento: 01/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Tereza Rodrigues Vieira.

O pretendente: ANDRE BARELLA VASQUES, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
17/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lourenço 
Vasques e de Ana Maria Barella Vasques. A pretendente: LUCIANA DE ANDRADE 
COIMBRA, profi ssão: analista de custódia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 23/06/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson dos Santos Coimbra e de Dalva Suely de Andrade 
Coimbra.

O pretendente: MARCIO COSTA MIYASHIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Tetio Miyashiro e de Iolanda Pereira 
Costa Miyashiro. A pretendente: JESSIKA GABRIELLA NECER RODRIGUES, 
profi ssão: assistente técnico, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa 
Verde - SP, data-nascimento: 01/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Rodrigues e de Albina Necer.

O pretendente: DIOGO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Marcado da Silva e de Maria de Lourdes 
de Oliveira da Silva. A pretendente: ERICA DE SOUZA AMORIM, profi ssão: assistente 
de departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - 
SP, data-nascimento: 01/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Proson de Souza Amorim e de Ligia de Lourdes Assunção Amorim.

O pretendente: LUCIANO CALSAVARA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 12/11/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Calsavara e de Neide Terezinha 
Russo Calsavara. A pretendente: SIMONE CARRASCO DA CRUZ, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio da Cruz e de 
Marina Aparecida Carrasco da Cruz.

O pretendente: THIAGO DO PRADO ALGARVE, profi ssão: operador de guilhotina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Algarve e de Vera 
Lucia do Prado Algarve. A pretendente: ROBERTA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
agente de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Minervino da Silva 
e de Adenir Pereira da Silva.

O pretendente: GIUSEPPE DESIDERIO DE OLIVEIRA, profi ssão: bancario, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 20/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Gomes de Oliveira e de Mirian Desiderio 
de Oliveira. A pretendente: LAIS DIAS, profi ssão: coordenadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 20/01/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Dias e de Judivania Dantas de 
Andrade Dias.

O pretendente: DIEGO MALUSU, profi ssão: encarregado de montagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 26/12/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Norberto Malusu e de Maria 
Aparecida Martins Malusu. A pretendente: GABRIELA RAMOS FEITOZA VIEIRA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 18/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Wilson Vieira e de Luciana Ramos Feitoza.

O pretendente: ALBERTO DA COSTA SOARES JUNIOR, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santos - SP, data-nascimento: 11/05/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberto da Costa Soares e de Maria De Fatima 
Soares. A pretendente: ANDREIA DE PAULA COELHO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Bauru - SP, data-nascimento: 07/10/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Coelho e de Sonia de Paula 
Coelho.

O pretendente: OSMAR DE OLIVEIRA CORTI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 17/03/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Osmar Corti e de Glafi ra Menezes 
de Oliveira Corti. A pretendente: CHARLENE SIGNORI, profi ssão: analista de crédito, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Palmitos - SC, data-nascimento: 05/12/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Avelino Signori e de Assunta 
Zanatta Signori.

O pretendente: VICTOR DA ROCHA FERNANDES, profi ssão: desenvolvedor de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: em Manaus - AM, data-nascimento: 
06/10/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Altemar Furtado 
Fernandes e de Maria Amélia da Rocha Fernandes. A pretendente: ITALA NAYANA 
DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Manaus - AM, data-nascimento: 18/11/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Sérgio dos Santos Oliveira e de Isa Regina Ramos de Souza.

O pretendente: BRENO MINELLI DE LIRA, profi ssão: operador injetora, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 14/05/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Donivaldo João de Lira e de 
Ivanildes Minelli de Lira. A pretendente: ANA LUCIA CHAVES DURANTE, profi ssão: 
escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Durante Filho 
e de Adelaide Rosa Chaves.

O pretendente: WALTER FIRMINO DE ANDRADE, profi ssão: polidor de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Lopes de Andrade e de Matilde Clemente 
Firmino de Andrade. A pretendente: LUCIANE DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-
nascimento: 17/06/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo 
Cordeiro de Oliveira e de Lucinete Rosa da Silva.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA TAVARES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 07/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de David Tavares Junior e de 
Lorilene de Souza Almeida. A pretendente: DANIELE OLIVEIRA SOUZA FRAZÃO, 
profi ssão: auxíliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 12/11/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Jose Marcos Floriano Frazão e de Neiva 
Oliveira Souza.

O pretendente: FRANCISCO MANOEL DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Itainópolis - PI, data-nascimento: 15/06/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pedro da Silva e de Adalgisa Dias da 
Silva. A pretendente: FRANCISCA ANTONIA DA SILVA, profi ssão: garçonete, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Itainópolis - PI, data-nascimento: 16/11/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Felix da Silva e de Valdemira Antonia 
da Conceição.

O pretendente: TADEO NERI DA SILVA, profi ssão: promotor de merchandising, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
14/04/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elio Santana da 
Silva e de Ginalva Neri da Silva. A pretendente: DANIELE MIRANDA DOS SANTOS, 
profi ssão: instrumentadora cirurgica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, data-nascimento: 23/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Dejernal Miranda dos Santos e de Neusa Aqquati Miranda.

O pretendente: HILTON BALMANT DE JESUS, profi ssão: auxíliar fi nanceiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
07/06/1975, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João de Jesus e de 
Eunice Balmant. A pretendente: JOICE OLIVEIRA FRANCISCO, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
18/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cirilo José Francisco 
Filho e de Vilma Tadeu de Oliveira.

O pretendente: MILTON CESAR CLEBIS, profi ssão: contabilista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 30/10/1966, residente e 
domiciliado em Presidente Prudente - SP, fi lho de Roberto Clebis e de Izaura Clebis. 
A pretendente: MARCIA APARECIDA SOARES, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 14/12/1962, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Soares e de Analia Dalefe 
Soares.

O pretendente: ROBERTO SILVA BASSO, profi ssão: gerente de TI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/09/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Roberto Basso e de Vera Lucia da 
Silva. A pretendente: CAMILA BORGES DA SILVA, profi ssão: analista de suprimentos, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
27/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmar da Costa Silva e 
de Maria Suzana Borges Silva.

O pretendente: YURI ARAUJO SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/08/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Silva e de Elvina Maria de Jesus Araujo. 
A pretendente: DAIANE CRISTINA LUCENO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Sumaré - SP, data-nascimento: 01/09/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Sara Luceno Rodrigues.

O pretendente: ABEL JOB NETO, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1991, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco Roberto Vieira Job e de Dilma Gomes Melo. A pretendente: 
TATIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, data-nascimento: 28/10/1988, residente e domiciliada em Guarulhos 
- SP, fi lha de Manoel Missias Novais Pereira e de Neusa de Oliveira Novais Pereira.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino
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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:

CARTÓRIO 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
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: VINÍCIUS COELHO ARAUJO, solteiro, técnologo em soldagem, 
natural de São José do Rio Preto - SP, nascido em 24/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Geraldo de Araujo e de Márcia 
Coelho dos Santos Araujo. A pretendente: CATHERINA HALUSHUK HERNANDES, 
solteira, jornalista, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/03/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Gilberto Hernandes e de Helena 
Halushuk Hernandes.

O pretendente: ARTHUR CARDOSO MOREIRA DE PINHO, solteiro, auxiliar de en-
genharia, natural de São Paulo - SP, nascido em 07/06/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Rogerio Araujo Moreira de Pinho e de Jucy Cardoso de 
Pinho. A pretendente: NAYARA APARECIDA DOS SANTOS BARBOZA, solteira, prof. 
de educção inf. e fund., natural de São Paulo - SP, nascida em 17/05/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adelson Aparecido Barboza e de Neide do 
Carmo dos Santos Barboza.

O pretendente: ROBSON ARAUJO DOS ANJOS, solteiro, músico/cabeleireiro, natural 
de Salvador - BA, nascido em 20/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Roberto dos Anjos e de Aldemira da Silva Araujo. A pretendente: NILMA 
ENCARNAÇÃO DE PINHO, solteira, maquiadora, natural de Vera Cruz - BA, nascida em 
27/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cosme Encarnação 
de Pinho e de Nailza Coelho da Encarnação.

O pretendente: SERGIO LUIZ BAPTISTA, viúvo, engenheiro, natural do Rio de Janei-
ro - RJ, nascido em 11/02/1947, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Francisco Manoel Baptista e de Guilhermina de Ascenção Baptista. A pretendente: VERA 
REGINA LUCCHESI, divorciada, aposentada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
02/02/1952, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Lucchesi e de 
Anna Quaglio Lucchesi.

O pretendente: WILLIAN ASSIS DE OLIVEIRA, divorciado, analista de suporte, natural 
de Catanduva - SP, nascido em 18/03/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de José Carlos Mariano de Oliveira e de Sônia Aparecida Pirani. A pretendente: 
MIRELA LUPINARI, solteira, médica veterinária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
25/03/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Lupinari 
Sobrinho e de Isaura Ferreira Lupinari.

O pretendente: LUIS FERNANDO BARONE MUNERATTI, solteiro, analista de 
sistemas, natural de São Paulo - SP, nascido em 11/09/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Roberto Muneratti Filho e de Dalva Barone 
Muneratti. A pretendente: LETÍCIA FERNANDA DE FREITAS, solteira, analista 
de sistemas, natural de São Paulo - SP, nascida em 14/11/1988, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eduardo Jorge de Freitas e de Débora 
de Souza Freitas.

O pretendente: GUSTAVO EDUARDO MONTEIRO MARTINS, solteiro, auxiliar juridico, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/08/1995, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Eduardo Feliciano Martins e de Dalvanice Monteiro Dias Martins. A 
pretendente: JAQUELINE SILVA DINIZ, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 30/10/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Diniz e de Lindaura Silva Santos.

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 
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Dezembro costuma ser um mês com 
uma carga emocional muito maior. 
As pessoas olham para o ano que 

passou seus erros e acertos, para tentar 
planejar um próximo ano muito melhor. 
Além disso, a nostalgia das retrospectivas 
podem despertar emoções diferentes, 
principalmente a vontade de fazer e ser 
melhor. Por isso, as listas de resoluções 
de fi m de ano são muito comuns entre as 
pessoas. O problema é quando mais um ano 
se passa e mais uma lista fi ca esquecida no 
fundo da gaveta.

Segundo o psicólogo e professor de 
coaching, João Alexandre Borba (*), é 
necessário que sejam traçadas metas para 
uma resolução assertiva. “Porque você quer 
isso? Qual benefício vai te trazer? O que 
você perde se não alcançar esse objetivo? 
Essas são perguntas importantíssimas que 
te ajudarão a alcançar as metas ao longo 
do ano, para chegar ao objetivo fi nal”, diz. 
Além disso, Borba dá dicas de como evitar 
erros comuns na hora de estabelecer as 
resoluções de fi m de ano. Confi ra:
 1. Faça a lista com antecedência: 

“Não espere até a hora da virada para 
traçar metas. Muita gente deixa os 
pensamentos soltos e na hora da virada 
começa a tomar um monte de decisões. 
Nesse momento, você está com uma 

Acerte nas resoluções de Ano Novo
Psicólogo dá três dicas de como fazer as resoluções de Ano Novo darem certo ao longo do próximo ano

para colocar o pé na estrada. Nós temos 
uma mania muito ruim de não nos pre-
paramos para as coisas acontecerem, 
deixando tudo rolando solto, em vez 
de nos programarmos para iniciar as 
ações. E assim, acabamos postergando 
e os resultados nunca chegam”, argu-
menta.

 3. Automotivação: “Sempre procure, ao 
longo do ano, ler livros, assistir vídeos 
e fi lmes, que te deixem motivados para 
manter o foco na ação. Da mesma ma-
neira que vamos a academia malhar o 
corpo, precisamos também malhar a 
mente para ela se manter motivada”, 
acrescenta João Alexandre Borba.

O psicólogo alerta para o fato de que 
todo fi m de ano ser o fechamento de um 
capítulo das nossas vidas e a iniciação de 
outro, completamente em branco. “É um 
novo ciclo. A virada do ano, assim como todo 
ritual, funciona para poder começar novos 
projetos e novas etapas. Então, quando o 
indivíduo se conscientiza que pode utilizar 
a força desse fi nal de ano para traçar novos 
planos, ele já começa o próximo ano com 
grandes vantagens de ter seus sonhos 
realizados”, conclui o especialista.

(*) - É Co-CEO do Instituto Internacional Japonês de 
Coaching e Psicólogo (joao.alexandre@live.com).

carga emocional muito forte, então 
é importante já saber o que você vai 
fazer para justamente poder utilizar 
toda aquela energia incrível. Quando 
der meia-noite, apenas aproveite essa 
energia boa, o carinho dos amigos, 
familiares e pessoas queridas ao seu 
redor, para pensar nos seus objetivos 
e imaginá-los acontecendo. Mas, além 
disso, pense também nas primeiras 
ações para colocar o plano em prática”, 
aconselha o psicólogo.

 2. Comece no dia 1º de Janeiro: “É 
muito importante na primeira semana 
do ano já colocar em andamento os 
projetos, pelo menos o primeiro passo 
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