
O número de fertiliza-

ções in vitro (FIV) cresce 

expressivamente a cada 

ano

Segundo dados da Anvisa, 
em 2014 foram realizados 
quase 28 mil procedi-

mentos, mais que o dobro 
do ano anterior. Ainda que a 
técnica já tenha possibilitado 
a gravidez de inúmeras mu-
lheres, ela ainda é tabu para 
muitas, que têm medo, receio 
e até preconceito.

O primeiro passo para a 
paciente ter uma FIV bem-
sucedida é quebrar as barreiras 
que a própria mente impõe. 
Quando ela decide fazer a fer-
tilização precisa acreditar no 
seu sonho e na equipe médica 
envolvida, além de ter que des-
prender de crenças limitantes, 
como a opinião contrária de 
familiares e amigos. Pensando 
nas mulheres que ainda têm 
dúvida sobre o procedimento, 
deixo o passo a passo da FIV. 
Confi ra:
 1) A primeira etapa é fazer 

uma ultrassonografia 
para checar se está tudo 
bem com útero e ovário. 
Depois, a paciente rece-
be medicação especial 
para “superovular”.

 2) Em média de dez a 12 
dias após o início da 
medicação a mulher é 
levada ao centro cirúrgi-
co para aspirar os óvulos 

do ovário. Quando as-
pirados, os óvulos são 
imediatamente entre-
gues ao laboratório, para 
posteriormente serem 
formados os embriões. 
Durante a aspiração dos 
óvulos os espermatozoi-
des também devem ser 
colhidos.

 3) Assim que o embriologis-
ta recebe os materiais, 
ele coloca os óvulos em 
contato com os esper-
matozoides e formam-se 
então os embriões, que 
dentro de três a cinco 
dias devem ser trans-
feridos para o útero da 
paciente para a tentativa 
de gravidez.

 4) O último e talvez o pas-
so que desperta mais 
ansiedade nas mulheres 
é a espera após a trans-
ferência até a realização 
do exame de gravidez.  
Ele pode ser realizado 
do oitavo ao 12º dia 
após a transferência 
dos embriões. Na clínica 
Baby Center a taxa varia 
entre 65% e 70% de 
sucesso com resultado 
de gravidez positivo, 
no entanto, inúmeros 
aspectos podem mexer 
nessa estatística.

(*) - É ginecologista especializado em 
reprodução humana e endometriose. 
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O pretendente: FABIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1979, residente e domiciliado 
no Parque Pereira, São Paulo - SP, fi lho de Maria de Fatima da Conceição. A pretendente: 
AMANDA TORRES BONANI, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 27/09/1992, residente e domiciliada no Parque 
Pereira, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Bonani e de Marcia Bezerra Torres.

O pretendente: KLEBER FAGGIONATO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 26/04/1980, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Avelino Faggionato e 
de Maria dos Anjos Gomes Faggionato. A pretendente: KARINE OLIVEIRA PRADO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista - BA, data-
nascimento: 24/12/1984, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de 
Orlando Barbosa do Prado e de Maria Oliveira Prado.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, profi ssão: motoboy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo Amaro - SP, data-nascimento: 02/07/1984, residente 
e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo - SP, fi lho de José Heleno Gomes e de 
Maria José Borges dos Santos. A pretendente: TAIZI OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Queimadas - BA, data-nascimento: 
26/05/1993, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo - SP, fi lha de Mário 
Rosa da Silva e de Elita Oliveira da Silva.

O pretendente: DAVI GILBER, profi ssão: agente de controle de zoonoses, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 01/06/1959, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de José Alani Gilber e de 
Helenice Vieira Gilber. A pretendente: ROSÂNIA DAS DORES MENDES, profi ssão: 
agente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Ponte Nova - MG, data-
nascimento: 02/04/1965, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de 
Pedro Celestino Mendes e de Otilia de Sousa Mendes.

O pretendente: TERENCIO FERNANDES DA FONSECA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Lavras da Mangabeira - CE, data-nascimento: 10/04/1989, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pinto da 
Fonseca e de Josefa Fernandes de Fonseca. A pretendente: JOELMA VILARINHO DIAS, 
profi ssão: auxíliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 15/11/1985, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - 
SP, fi lha de João da Cruz Dias e de Antonia Ferreira da Costa Vilarinho.

O pretendente: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico equipamentos 
odontológ, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/03/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jonas de Oliveira Neto 
e de Magali dos Santos de Oliveira. A pretendente: NATHÁLIA BACHIEGA ROSSI, 
profi ssão: treinadora de tênnis, estado civil: solteira, naturalidade: em Penápolis - SP, 
data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Eduardo Rossi e de Edna Bachiega Rossi.

O pretendente: ACÁSSIO DETONI VEIGA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 25/10/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Regis Veiga e de Terezinha Detoni. A pretendente: 
PÂMELLA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, profi ssão: assistente comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 17/06/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudemir dos Santos Teixeira e de 
Eliane Aparecida de Oliveira Teixeira.

O pretendente: ESDRAS RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: músico/arte educador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital,Jabaquara - SP, data-nascimento: 
02/01/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdevino Ribeiro dos 
Santos e de Maria Ribeiro dos Santos. A pretendente: KARINA NANNINI, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-
nascimento: 30/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Mario Nannini e de Elizabeth Kumelys Nannini.

O pretendente: FERNANDO LOPES SILVA, profi ssão: psicologo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio Figueiredo Silva e de Creusa Lopes 
Silva. A pretendente: DANIELA TOZZI, profi ssão: designer de sobrancelhas, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 25/04/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Tozzi e de Heloisa 
Aparecida Soares Tozzi.

O pretendente: ANDREI FERNANDES RAMOS DE SOUSA, profi ssão: engenheiro 
eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 
09/12/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adelio Ramos de Sousa 
e de Dinah Maria de Fatima Souza. A pretendente: GABRIELA SENA DE BIASSI, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
data-nascimento: 13/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Ricardo de Biassi e de Rita Aparecida de Sena de Biassi.

O pretendente: MARCOS ANTONIO PAPARRAZO, profi ssão: modelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 29/08/1960, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gregorio Paparrazo e de Filomena 
Defente Paparrazo. A pretendente: EDNEUZA SOUZA SILVA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Macaúbas - BA, data-nascimento: 
09/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira da Silva e 
de Maria Pereira de Souza.

O pretendente: ARGEL DA CRUZ MENDES, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 14/08/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Sebastião Mendes e de Margarete da 
Cruz Mendes. A pretendente: ANA PAULA PEREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Altino Pereira e de Sara Galdino Pereira.

O pretendente: AURIR SOUSA DA SILVA, profi ssão: ofi cial manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 26/02/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ilidio Elisiano da Silva e de Maria 
Belmira Sousa da Silva. A pretendente: TATIANE CRISTINA ARANTES, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-
nascimento: 21/01/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Mauricio Arantes e de Maria Aparecida de Lourdes Ortiz Arantes.

O pretendente: FRANCISCO ROBISON DE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Rocha de Lima e de Francisca Maria de 
Lima. A pretendente: MARIA JÉSICA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Milhã - CE, data-nascimento: 20/11/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Elcias Vidal da Silva e de Maria de Fatima Pinheiro Silva.

O pretendente: RAFAEL ARAUJO DE OLIVEIRA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
03/09/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Amaral de 
Oliveira e de Maria Cristina Moura de Araujo. A pretendente: TÁBATA CRISTINA 
ALTERATS ANTONIACI, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 17/10/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Rafael Antoniaci e de Cristina Aparecida Alterats Antoniaci.

A pretendente: BRUNA APARECIDA GUILMO QUEIROZ REGO, profi ssão: corretora 
de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-
nascimento: 23/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Duarte Queiroz Rego e de Sandra Regina Guilmo. A pretendente: SARITA GONÇALVES 
DA SILVEIRA, profi ssão: berçarista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Carlos Auberto da Silveira e de Maria Analia Gonçalves de Jesus.

O pretendente: RENATO RIBEIRO DE PAULA E SILVA, profi ssão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 08/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Renaldo de Paula e Silva e de Marlene Ribeiro de Paula 
e Silva. A pretendente: SARAH REZNICEK CENTKIEWICZ, profi ssão: designer, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 23/01/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Centkiewicz e de Ruth Reznicek Centkiewicz.

O pretendente: MOISÉS DA ROCHA NETO, profi ssão: analista de D P, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nascimento: 14/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Moisés da Rocha Filho e de 
Sandra Mara Stricagnolo da Rocha. A pretendente: ALINE GOLFRE VIEIRA DA 
SILVA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis - SP, data-nascimento: 18/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Odayr Vieira da Silva e de Maria Bernardete Golfre.

O pretendente: ENRIQUE SOLANA BLAZQUEZ, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Madri - Espanha -, data-nascimento: 12/11/1988, residente 
e domiciliado na Espanha, fi lho de Enrique Solana Y Lopez e de María Ascensión 
Blazquez Y Carrizo. A pretendente: KATHLEEN DE SOUZA SOARES DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro dos 
Santos e de Rosana de Souza Soares.

O pretendente: MIGUEL ANGELO FULGEARINI, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mata - RS, data-nascimento: 18/06/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Ronei José Fulgearini e de Vera Maria Fantinel Fulgearini. 
A pretendente: VERONICA JHOANA ALBA HERRERA, profi ssão: medica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Jandira - SP, data-nascimento: 28/06/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Juan Alberto Alba Zambrana e de Silveria Herrera Crespo.

O pretendente: ANUAR MAHMOUD BAHMAD, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 25/12/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mahmoud Saleh Bahmad e de Isaaf Mahmoud 
Bahmad. A pretendente: LETICIA MODOLO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 16/02/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario Modolo e de Ana Miranda Modolo.

O pretendente: CARLOS JOSÉ GEMIGNANI, profi ssão: vigilante lider, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Amadeu Gemignani e de Maria da 
Conceição Figueiredo Costa. A pretendente: DANIELA COSTA CAMARGO, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, 
data-nascimento: 21/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Antonio Felix Camargo e de Maria Idalina Costa Camargo.

O pretendente: DAVID FORTUNATO DIAS, profi ssão: contabilista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 06/06/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leônidas Fortunato Dias e de 
Luziaria Fidelis da Silva Dias. A pretendente: NATALIA MORAES CAVALCANTE, 
profi ssão: assistente contábil, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga - SP, data-nascimento: 05/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Sidnei Cavalcante e de Alciria Moraes da Silva Cavalcante.

O pretendente: JOÃO ROCHA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Riacho dos Machados - MG, data-nascimento: 12/10/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Santos Henrique Silva e de Azila Rocha Silva. A 
pretendente: EURIDICE DE BARROS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Gameleira - PE, data-nascimento: 30/09/1951, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de João Bernardo da Silva e de Djanira de Barros da Silva.
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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:

O pretendente: ALESSANDRO BATISTA DA COSTA, profi ssão: prensista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Batista da Costa e de Maria Celia de 
Souza Costa. A pretendente: KERLEN DE ASSIS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 28/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wellington Gerson de Assis e de 
Maria Aparecida dos Santos de Assis.

O pretendente: ALLAN LORENCETTI, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Rio Claro - SP, data-nascimento: 03/02/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Mauro Lorencetti e de Vilma Dionisio Lorencetti. A 
pretendente: NUBIA KARLA NOVAIS PEREIRA, profi ssão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, data-nascimento: 16/09/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edimar Pereira e de Duiveques 
Pereira de Novais e Pereira.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE DIOGO DA SILVA, profi ssão: funcionário 
público, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 04/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Semião da Silva e de Conceição Aparecida Diogo Vieira. A pretendente: NATHALIA 
MARIA DUARTE DO NASCIMENTO, profi ssão: consultora de negocios, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cláudio José do Nascimento e de Claudia 
Rejane Duarte do Nascimento.

O pretendente: THIAGO PASQUAL SEREDA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jair Estevão Sereda e de Aurilene Galdino 
Sereda. A pretendente: NATALIA MOREIRA ALVES, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/06/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Ambrosio Alves e de Solange Moreira 
Alves.

O pretendente: ÉRICK ROBERTO LUENGO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 12/08/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Roberto Luengo e de Lauraci 
Aparecida Ribeiro Luengo. A pretendente: KARIME TRUFELLI MALAQUIAS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Henry Carlos Malaquias 
e de Solange Trufelli Malaquias.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ROCHA, profi ssão: aeroviário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 06/06/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Donizete da Rocha e de Alice Ponciano 
Rocha. A pretendente: DANIELA MARTINS BASTOS, profi ssão: aeroviária, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Irecê - BA, data-nascimento: 28/02/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Laercio Pereira Bastos e de Gildê Martins Bastos.

O pretendente: PAULO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: funileiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cupira - PE, data-nascimento: 08/01/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Mariano Rodrigues da Silva e de Adaldiza Maria Rodrigues. A 
pretendente: BRUNA SUBA, profi ssão: encarregada de garantia, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 02/12/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rene Suba e de Evani Aparecida Suba.

O pretendente: RAFAEL LUZ E SILVA, profi ssão: técnico sistemas metroviários, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 26/11/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Laercio Oliveira e Silva e de Maria Terezinha da Luz 
Silva. A pretendente: MEG VILELA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, data-nascimento: 24/11/1986, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, 
fi lha de Juscelino Vilela e de Marcia Santos do Prado Vilela.

O pretendente: LUIZ FERNANDO VIEIRA BARBOSA, profi ssão: químico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 06/07/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Gomes Barbosa e de 
Benedita da Conceição Ignacio Vieira Barbosa. A pretendente: JÉSSICA MARIA 
CÁSSIA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 18/05/1990, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Adalberto Tadeu Alves de Oliveira e 
de Maria Penha da Silva Oliveira.

O pretendente: LEONARDO CUNHA GARCIA, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Osasco, SP -, data-nascimento: 17/08/1989, residente e domiciliado 
em Osasco - SP, fi lho de Dairo Nogueira Garcia e de Cassia Regina Cunha Garcia. A 
pretendente: ISABELLE ZUCCO FELIPE, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 02/08/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Felipe e de Helenita Zucco Felipe.

O pretendente: VALMOR MARTINS DE SOUSA, profi ssão: técnico de montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 24/05/1986, 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Valmir Gonçalves 
de Sousa e de Maria Pereira Martins. A pretendente: PAMELA VASQUES, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Vasques 
e de Janete Silva Cerqueira Vasques.

O pretendente: DENIS AUGUSTO FREITAS ZUTIN, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 12/08/1989, 
residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Durvalino Zutin e de Elza de 
Freitas. A pretendente: LUANA PALIME APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Clovis dos 
Santos e de Aparecida Mineiro do Nascimento 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 

Empresas & Negócios

Esse distúrbio é gerado por diversos 
fatores, como predisposição genéti-
ca, sedentarismo, má qualidade da 

alimentação, como ingestão exagerada de 
açúcar e gorduras, entre outros.

O tratamento da celulite é baseado na 
combinação de uma série de medidas 
para melhorar o aspecto da pele e evitar 
o acúmulo de gordura e má circulação 
sanguínea, impedindo que mais furinhos 
apareçam.

Confi ra algumas dicas:
 • Alimentação saudável - Evite 

carboidratos como massas, pães e 
doces, gordura, fritura, excesso de 
sal, refrigerante não dietético, álcool e 
chocolate. Aposte em frutas, verduras, 
leguminosas, carboidratos integrais e 
bastante água. 

 • Exercícios físicos - Não fi que só no 
aeróbico, que ajuda a queimar gordura, 
mas não aumenta o tônus muscular. A 
fl acidez da pele piora e muito o aspecto 
da celulite, portanto a musculação e a 
ginástica também devem ser inseridas 
no treino. 

Cuidados simples antes de enfrentar 
muitas horas de estrada podem evitar sérios 
problemas de saúde. Segundo a clínica 
geral do Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Rossana Maria Russo Funari, é 
importante não fi car mais de três horas sem 
ir ao banheiro. “Permanecer com a bexiga 
cheia por muito tempo pode propiciar in-
fecções urinárias. Já em casos de acidentes, 
ao estar cheia de urina, a bexiga absorve 
o impacto da batida e pode haver ruptura 
do órgão com maior facilidade”, explica a 
especialista. 

Outro cuidado que deve ser tomado 
durante a viagem é esticar pernas e braços 
sempre que possível para evitar câimbras, 

dores articulares, que podem permanecer 
mesmo após o término da vigem, ou até 
mesmo risco de trombose em membros 
inferiores. Idosos, obesos, portadores de 
doenças crônicas ou quem já teve episódios 
de trombose no passado são mais suscetíveis 
a problemas de circulação. 

“A principal causa da doença é o baixo 
fl uxo sanguíneo e a difi culdade do retorno do 
sangue pelas veias devido ao longo período 
que o passageiro permanece sentado, propi-
ciando a formação de coágulos”, explica 
Rossana Funari. “Para quem se encontra 
imobilizado com gesso ou tala nos membros 
inferiores ou superiores, é recomendável, 
em alguns casos, tomar anticoagulantes 

antes da viagem”, reforça a médica. Longas 
viagens também prejudicam a coluna. Nesta 
situação, é fundamental manter as costas 
sempre retas e evitar fi car com o pescoço 
curvado. Almofadas podem ajudar a manter 
a postura correta. 

Enjoos também ocorrem em algumas 
pessoas que apresentam sensibilidade do 
labirinto a movimentações do ambiente e a 
alterações de postura. Medicações devem 
ser tomadas antes da viagem para maior 
conforto e para diminuir os sintomas, como 
vontade de vomitar, tonturas e dores de 
cabeça.

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

Você sempre quis acabar com a 
celulite? Agora é sua chance

A celulite se caracteriza por alteração do tecido subcutâneo, onde há aumento tanto da rigidez das fi bras que sustentam 
a epiderme quanto da camada de gordura por debaixo da pele, tracionando a pele para baixo, causando os furinhos

e pode ser feita de uma a duas vezes 
por semana, dependendo do grau da 
celulite;

 • Radiofrequência: através do aqueci-
mento da área, é capaz de remodelar 
o colágeno e aumentar a circulação 
do local, aumentar a elasticidade das 
fi bras de colágeno.

 • Ultrassom: por meio do aumento de 
energia causado pelo ultrassom, gera 
nivelamento entre as células e estímulo 
a produção de elastina, melhorando o 
aspecto externo e interno da celuli-
te. 

 • Cremes - Apesar de não penetrarem 
tão profundamente a ponto de dissolver 
a gordura, podem ajudar na qualidade 
da pele.

São indicados os produtos à base de:
 • Retinol, que aumenta a espessura do 

colágeno
 • Cafeína, que inibe a produção de gor-

dura -Gingko biloba, -Vitaminas E e 
C.

Fonte: Dra. Jucele Bettin, Dermatolo-
gista.

 • Tratamentos estéticos - Visam 
melhorar a elasticidade das traves de 
fi brose, reduzir e nivelar a camada 
de gordura e diminuir a tensão entre 
elas.

 • Subincisão: por meio de agulhas, é 
capaz de retirar as travas na fi bra que 
puxam a pele para baixo;

 • Drenagem linfática: é bem importan-
te para evitar a retenção de líquidos 

Vai fazer uma viagem longa?
Evite riscos de trombose
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