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Pessoas fazem loucuras 

para poder comprar ou 

viver aquilo que não 

condiz com sua realidade

Certo dia, estava na casa de 
um amigo conversando quan-
do, de repente, passou um 

comercial de TV com uma mulher 
exuberante e maravilhosa dos pés 
à cabeça. Eu perguntei o que ele 
achava e fui surpreendido com a 
seguinte resposta: “Eu acho lindo 
Erik, mas não quero para a minha 
vida. Por mais linda que ela seja, 
jamais faria o que minha mulher fez 
por mim, não seria a mãe dos meus 
atuais fi lhos e não há ninguém que 
eu possa substituir na minha família”.

Refl eti muito e cresci com o ensi-
namento contido naquela, aparente, 
resposta simplória. Poucos dias se 
passaram, eu estava trafegando pela 
rodovia e passou por mim um carro 
esplendoroso, uma Ferrari. Apreciei, 
mas lembrei do que o meu amigo me 
havia dito, e tive a consciência de 
que eu posso achar bonito, mas não 
necessariamente preciso ter aquilo 
em minha vida para me sentir feliz.

Às vezes, percebo as pessoas 
fazendo loucuras para poder 
comprar ou viver aquilo que não 
condiz com sua realidade e, por 
isso, pagam caro logo em seguida. 
Eu quero viver todas as alegrias, 
mas somente aquelas que não 
tirem o meu sono. Já parou para 
pensar como muitas pessoas são 
ótimas conquistadoras e péssimas 
amantes? Sim, somos ótimos na 
arte da conquista, mas parece que 
somos mestres em desprezar o que 
já foi conquistado.

O ser humano tende a desejar e 
valorizar muito uma coisa e, quando 
consegue obtê-la, em pouco tempo 
já começa a desejar uma próxima 

meta. Por um lado, isso é bom, pois 
estar sempre entusiasmado e com-
prometido com novas realizações 
nos desafi a e impulsiona a ser e 
esperar o melhor. Por outro lado, 
é possível ver muitos casos onde 
a grama verde do vizinho é mais 
bonita, ou seja, o que eu não tenho 
é o que eu tanto quero e desejo.

Uma sociedade consumista con-
diciona a felicidade ao lançamen-
to, nos incentiva a querer sempre 
um novo modelo de celular, o carro 
do ano e assim vai. O problema é 
quando isso se torna uma obses-
são, a alegria da conquista em 
pouco tempo se torna a angústia 
de não possuir algo que acabou de 
ver e julgou diferente ou melhor 
diante daquilo que se vive.

Spencer Johnson, autor do livro 
‘Picos e Vales’, disse: “É feliz quem 
valoriza o que tem, é infeliz quem 
valoriza o que falta”. Valorizar o 
que tem não signifi ca ser passivo, 
ou se ater apenas a bens materiais, 
mas valorizar a saúde, a família, 
o trabalho e assim por diante. Eu 
aprendi a importância de saber 
separar, a diferença enorme entre 
achar bonito e querer para a sua 
vida, ou seja, você pode até apre-
ciar, mas entender que, às vezes, 
o custo para agregar aquilo na sua 
vida poderia lhe render diversas 
perdas materiais e emocionais.

Respeito quem pensa diferente, 
mas imagino que o relato que fi z 
acima seja um estágio mais avan-
çado sobre a real consciência de 
felicidade. Que cada um possa 
agregar o melhor à sua vida! 

(*) - É palestrante de vendas e 
motivação, especialista em vendas 

com qualifi cação internacional, 
consultor e autor de diversos livros, 

entre os quais, “Atendimento Mágico 
- Como Encantar e Surpreender 

Clientes” (www.erikpenna.com.br). 

Quer ser feliz? Valorize 
as suas conquistas

Erik Penna (*)
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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: NIDVALDO JOSÉ NEGUEIROS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de equipamentos, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 01/06/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Negueiros 
e de Maria Izabel Sobral Negueiros. A pretendente: SILVETE MANI DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Altônia, Comarca de Xambrê - PR, no dia 
05/09/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lazaro 
Fernandes da Silva e de Ignêz Aparecida Mani da Silva.

O pretendente: RICARDO ESBANO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 26/12/1981, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira Dias e de Silvia Esbano Dias. A pretendente: LILIAN 
SANCHES MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/06/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Saturnino Moreira dos Santos Junior e de Alice Sanches dos Santos.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/03/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Alves e de Ivanilda 
Aparecida da Silva Alves. A pretendente: JOYCE DANIELLE COSTA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão orientadora sócio educativa, nascida nesta Capital, Indianópo-
lis - SP, no dia 05/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Carlos do Nascimento e de Sandra Aparecida Raimundo Costa do Nascimento.

O pretendente: CARLOS JÚNIOR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Arapiraca (Distrito de Campo Algre) - AL, no dia 30/12/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Marialuzia Conceição Silva. A 
pretendente: NAIARA ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Xique-Xique - BA, no dia 10/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edilson Evangelista dos Santos e de Gildeni da Silva Rocha.

O pretendente: MIGUEL ANGEL CALLE ESCOBAR, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido La Paz, Bolivia, no dia 24/07/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hilarion Calle Condori e de Julia Escobar de Calle. A 
pretendente: NATY SOLIDAD OSCO AJNO, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em Cuipa Hilarji, Ingavi, La Paz, Bolivia, no dia 12/07/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Andres Osco Cusi e de Damiana Ajno Tucucusi.

O pretendente: ROBERT WAGNER SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 12/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner José do Nascimento e 
de Margaret Cristina da Silva. A pretendente: KATIA ROBERTA ANGELO VICENTE, 
estado civil viúva, profi ssão auxiliar de cabeleireiro, nascida nesta Capital, Casa Verde - 
SP, no dia 14/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Roberto de Angelo e de Maria Aparecida Alves de Souza Angelo.

O pretendente: VINICIUS AUGUSTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 04/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Tadeu Augusto da Silva e de Silvani Rosa de Souza. A pretendente: 
THAIS SOUSA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Guarujá (Bertioga) - SP, no dia 17/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Marcos de Lima e de Maria Josina Andrade de Sousa de Lima.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 19/08/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alcantara Rodrigues da Silva e de Marleide 
Alves da Silva. A pretendente: SHEILA DA SILVA ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
coordenadora de T.I., nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 11/10/1983, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Araujo e de Angela Sebastiana da Silva.

O pretendente: ROBSON NEVES SOARES, solteiro, profi ssão montador, nascido em 
São Paulo - SP, 29/07/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Neves Soares e de Maria Helena Soares. A pretendente: JULIANA 
SERRANO ALMEIDA, divorciada, profi ssão contadora, nascida em São Paulo - SP, 
13/02/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dario 
Canale Almeida e de Sonia Serrano Almeida.

O pretendente: BERNARDO DE SOUZA BRAGA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Teresópolis - RJ, 14/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Frederico Passos Braga e de Mirna de Souza Braga. A 
pretendente: LÍGIA CAMILO RIBEIRO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
João do Mereti - RJ, 17/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Ione Camilo Ribeiro.

O pretendente: PATRICK OLIVEIRA MATOS, solteiro, profi ssão contador, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, 04/10/1985, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Resende de Matos e de Solange Maria Pereira Mello 
Oliveira Resende de Matos. A pretendente: GABRIELLA RUIZ VITORINO, solteira, 
profi ssão contadora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 19/03/1990, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de José de Oliveira Vitorino e de Olga 
Suely Carvalho Ruiz.

O pretendente: JORGE ANDRÉ KÖNIGSBERGER, divorciado, profi ssão arquiteto, 
nascido em São Paulo - SP, 03/06/1949, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Heinz Arthur Königsberger e de Vera Königsberger. 
A pretendente: GISELLE VERVLOET CORTELETTI, solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em Canguçu - RS, 12/10/1972, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lha de Celso Luiz Corteletti e de Anselma Faustini Vervloet Corteletti.

O pretendente: NORIVAL SCANDELAI JÚNIOR, solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Votuporanga - SP, 15/05/1979, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lho de Norival Scandelai e de Luzia da Gloria Schiavoni Scandelai. A pretendente: 
DÉBORA D’ELBOUX BERNARDINO, solteira, profi ssão estudante, nascida em Bela 
Vista do Paraiso - PR, 24/03/1989, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de Valmir José Bernardino e de Maria Augusta D’Elboux Bernardino.

O pretendente: JOÃO BATISTA NUNES JUNIOR, divorciado, profi ssão diretor de 
marketing, nascido em São Paulo - SP, 09/08/1980, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Nunes e de Alba Tania Gorski Nunes. A 
pretendente: DANYLLA DANNENBERG CAMPOS, solteira, profi ssão relações públicas, 
nascida em São Paulo - SP, 09/10/1982, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Pereira Campos e de Ligia Dannenberg Campos.

O pretendente: EDUARDO DE STEFANO MENIN, solteiro, profi ssão cineasta, nascido 
em São Paulo - SP, 15/12/1980, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Odorico Nilo Menin Filho e de Maria Suzana De Stefano. A 
pretendente: ISABEL THOMAZI DE ANDRADE, solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em São Paulo - SP, 01/03/1980, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Vitor Paulo de Andrade e de Leila Thomazi de Andrade.

O pretendente: FRANCISCO ALCANTARA GARCIA DA SILVA NETO, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, 14/01/1991, residente e domiciliado na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alcantara Garcia da Silva Junior e 
de Valeria Amato Garcia da Silva. A pretendente: GABRIELA GARCIA GONÇALVES, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Uberlância - MG, 03/12/1990, residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Marcus Nascimento 
Gonçalves de Oliveira e de Viviane Corrêa Garcia de Freitas Oliveira.

O pretendente: FELIPE FREIRE, solteiro, profi ssão gerente de contas, nascido em São 
Paulo - SP, 04/03/1991, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de 
Joaquim Souza Freire e de Maria Angélica da Silva. A pretendente: JULIANA VIANNA E 
SILVA, solteira, profi ssão ilustradora, nascida em São Paulo - SP, 24/05/1993, residente 
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de André Arnaldo de Azambuja e Silva 
e de Vera Lúcia Behrend Vianna e Silva.

O pretendente: ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO, solteiro, profi ssão produtor 
musical, nascido em São Paulo - SP, 13/06/1982, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Oliveira do Nascimento e de Silvia Maria 
Carvalho do Nascimento. A pretendente: MARIA MANOELA PAIXÃO DE LIMA, solteira, 
profi ssão colorista, nascida em Recife - PE, 11/11/1979, residente e domiciliada na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Antonio Rabello Alvares de Lima e 
de Maria Rosalia Paixão de Lima.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: NELSON CHEINQUER, solteiro, profi ssão médico, nascido em Porto 
Alegre - RS, 25/06/1974, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, fi lho de Mauricio Cheinquer e de Dacia Faermann Cheinquer. A convivente: 
DANIELA FETTER TELLES NUNES, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Pelotas - RS, 22/09/1972, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Carlos de Araujo Telles Nunes e de Eliane Fetter Telles Nunes. 
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.

O convivente: WILSON YOSHIHIRO TAKEUCHI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, 26/11/1966, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Hisashi Takeuchi e de Hiroko Takeuchi. A convivente: TATIANA 
BARGAS DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos - SP, 
06/03/1980, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Carlos Sousa de Oliveira e de Cecilia Dalva Bargas. 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.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ANDRÉ MARTINS BRAGANÇA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão desenhista industrial, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/05/1985, residente e 
domiciliado na Casa Verde, nesta Capital - SP, fi lho de Ariovaldo Aparecido Croce Bragança 
e de Maria Cristina Martins. O pretendente: RICARDO LUIZ MANGABEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 
05/05/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Mangabeira e 
de Marta Justino Mangabeira. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de 
residência do pretendnete André Martins Bragança. Obs.: Cópia do edital de proclamas 
enviada ao Cartório de residência do pretendente André Martins Bragança.

O pretendente: MICHEL KOUTCHOUK, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/05/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Zeweli Georges Koutchouk e de Enta Jeanne Koutchouk. A 
pretendente: WILMA INÊS FERRARI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fi ssão dentista, nascida em Pederneiras - SP, no dia 12/01/1959, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Natal Ferrari e de Zenaide Corrêia Bernardes Ferrrari.

O pretendente: LUIS AUGUSTO MARTINS PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em Taboão da Serra - SP, no dia 
08/03/1991, residente e domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, fi lho de Vitor da Silva 
Pinto e de Lucia Ventura Martins Pinto. A pretendente: FERNANDA CRISTINA MORI 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Ribeirão Preto - SP, no dia 31/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Roberto da Silva e de Cristina Carlos Mori da Silva. Obs.: Cópia do Edital 
de Proclamas enviado ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO FARAONE DUTRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/11/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcus Luiz da Silva Dutra e 
de Maria Aparecida Faraone Dutra. A pretendente: MARIA LUANA GONÇALVES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Mauriti - CE, no 
dia 15/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano 
Ananias da Silva e de Audeci Gonçalves da Silva.

O pretendente: THIAGO DA COSTA LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 21/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Luiz Neto e de Maria da Costa Luiz. A pre-
tendente: TATIANA LECI DE AQUINO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 20/11/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Leci de Aquino.

O pretendente: FLAVIO DE LIMA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 21/09/1976, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rodrigues Rosa e de Esmeralda 
Maria de Lima Rosa. A pretendente: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 03/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roseli 
Aparecida de Lima.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE BARNA, estado civil solteiro, profi ssão educador 
físico, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 25/10/1986, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Barna e de Marlete Emilia Barna. A 
pretendente: SILVANA KARPIUK DA SILVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 21/09/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Heitor Dutra da Silveira e de 
Maria Salete Karpiuk da Silveira. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado 
no Cartórios de residência do contraente.

O pretendente: PAULO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/06/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abilio Pereira e de Alice das Neves Cardoso. 
A pretendente: PRISCILLA GUEDES DEMETRIO, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/06/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Demetrio e de Lilian 
Guedes Demetrio.

O pretendente: MARCIO YOCHIO KITAZUKA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 27/06/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kenji Kitazuka e de Isabel 
Kitazuka. A pretendente: CAMILA REZENDE FRANÇA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 22/11/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristino Ferreira de França e 
de Rosangela Gonçalves Rezende.

O pretendente: GILBERTO DA COSTA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Guadalupe - PI, no dia 15/12/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Lopes da Silva e de Maria 
José da Costa e Silva. A pretendente: LEILA MARTINS MAGALHÃES, estado civil 
viúva, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/11/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gildo Eloi Martins 
e de Yvonne Martins.

O pretendente: DIEGO BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
cnc, nascido em São José dos Campos (1º Subdistrito) - SP, no dia 31/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Rodolfo dos Santos 
e de Angela Maria Barros dos Santos. A pretendente: JENIFFER BISPO DE MATOS 
LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campinas (3º Subdistrito) - SP, 
no dia 09/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ivanio José Lopes e de Fabiana Bispo de Matos.

O pretendente: IGOR AUGUSTO LABAKI GONÇALO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/10/1990, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rafael Alberto Gonçalo e de Amelia 
Maria Genovez Labaki. A pretendente: ERIKA VIANA CAJÉ, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nivalci Viana Cajé e de Maria 
Ireuda Viana Gabriel.

O pretendente: GUSTAVO MOYANO VRIJDAGS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão corretor de imóveis, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
10/03/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josemir Silva Vrijdags 
e de Telma Darci Moyano Vrijdags. A pretendente: AMANDA CRISTINA LIMA FÁVE-
RO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professor prático no ensino 
profi ssionalizante, nascida em Lages - SC, no dia 06/03/1995, residente e domiciliada 
em Brasília - DF, fi lha de Fábio David Fávero e de Gleide Antunes de Lima Fávero e 
de Gleide Antunes de Lima Fávero. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas procedente do 
RCP do 4º Ofício do Distrito Federal, expedido aos 03 de novembro de 2017, local de 
residência da pretendnete.

O pretendente: RENATO GUAZZELLI MARTELLO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cineasta, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/06/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Dias Martello e de Eleuza Vania Maria 
Guazzelli Martello. A pretendente: CLAUDIA GIOVANAZZI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
06/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alceu Giovanazzi e de 
Marilia Thereza Alonso Giovanazzi.

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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Segundo o presidente do 
Departamento Científi co 
de Saúde Escolar da en-

tidade, Joel Bressa da Cunha, 
a SBP tem uma preocupação 
ampla com todos os aspectos 
ligados à saúde das crianças e 
adolescentes.

“É um assunto importante, 
que precisa ser mais enten-
dido pelos pediatras, porque 
eles têm ação fundamental, 
tanto na prevenção quanto no 
encaminhamento das questões 
de violência”, disse Cunha, 
explicando que o bullying deve 
ser mais abordado dentro dos 
consultórios médicos. O pró-
prio pediatra pode intervir e 
orientar pais e fi lhos, conforme 
a gravidade da violência, desde 
uma conscientização no próprio 
consultório, a abordagem direta 
na escola, até o encaminhamen-
to para um especialista.

“Uma atitude ativa do pedia-
tra é importante para evitar 
consequências graves. Per-
guntar como o paciente está 
indo na escola é simples, dar 
orientações”, acrescentou 
Cunha. No guia, há uma série 
de informações, inclusive para 
identifi car bem o bullying. “A 
gente caracteriza o bullying 
como a intenção de humilhar. 
Não é algo com a intenção de 
causar um dano muito gran-
de. Mas, por ser mais leve na 
intenção, não quer dizer que 
não tenha consequências mais 
graves, tanto físicas quanto 
psicológicas”, disse.

País e responsáveis devem fi car atentos a sinais  de ocorrência de bullying nas escolas.

Prevenção ao bullying também deve 
ocorrer em consultórios pediátricos
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou um guia sobre bullying, para que pais, adolescentes e 
professores possam enfrentar e prevenir essa prática, especialmente nas escolas

De acordo com Cunha, os 
espectadores também são parte 
das estratégias de prevenção ao 
bullying. “É importante tornar 
visível a questão do bullying e 
incentivar todos a falar sobre 
isso e a conversar com os 
adultos para que a ação não 
aconteça. Se todos estiverem 
motivados e orientados a falar, 
pode não partir do alvo, mas da-
queles espectadores”, afi rmou. 

O Guia Prático de Atualização 
sobre Bullying está disponível 
em (http://www.sbp.com.br/
fi leadmin/user_upload/20032d-
GPA_-_Bullying.pdf). (ABr)

O documento da SBP traz 
também orientações sobre ati-
tudes a serem adotadas pelos 
diferentes atores. Por exem-
plo, no caso daquela criança 
ou adolescente que é alvo de 
bullying, a SBP recomenda que 
os pais observem a presença 
frequente de sinais de trauma, 
como ferimentos e hemato-
mas, alterações repentinas 
de humor, apresentação de 
desculpas para não ir à escola, 
comportamento agressivo ou 
busca de novas amizades fora 
da escola.

Para Cunha, tanto o alvo 

quanto o autor do bullying têm 
que ser vistos com atenção 
especial, pois eles têm mais 
possibilidade de apresentar, 
ou de desenvolver no futuro, 
problemas ligados à saúde men-
tal, como ansiedade, depressão 
e uso de drogas. No caso da 
criança ou do adolescente 
que pratica atos de agressão 
contra os colegas, a SBP pede 
que os pais e responsáveis não 
ignorem a situação, busquem 
respostas para os motivos do 
comportamento e evitem o uso 
da violência para resolução do 
problema.
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netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171


