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A Proteção Patrimonial 

serve para as 

famílias encontrarem 

alternativas 

menos onerosas na 

conservação dos seus 

bens e direitos

A importância da prote-
ção patrimonial está 
na capacidade de apli-

cação das normas legais para 
garantia e preservação dos 
próprios bens (dinheiro, 
investimentos, coisas, imó-
veis, marcas, etc) e direitos 
pessoais e/ou empresariais, 
a ser planejada e executada 
à qualquer tempo, para ci-
dadãos ou empresas, ricos 
ou não e, especialmente, em 
tempos turbulentos de crise 
econômica, com propósito 
de possibilitar a segurança 
de todos.

O planejamento para Prote-
ção Patrimonial é comumente 
praticado em países no 1º. 
Mundo e bem serve para 
cuidar para que um conjunto 
de bens sofra pouco ou nada 
apesar das inseguranças do 
dia-a-dia, especialmente em 
se tratando da insegurança 
jurídica, quando temos um 
Poder Judiciário muito lento 
que pode atribuir eventual 
dívida trabalhista, tributária, 
indenizatória, comercial ou 
bancária e assim bloquear 
os bens do cidadão ou da 
empresa, até ser decidido 
quem tem ou não razão. 

Há quem fale em blindagem 
patrimonial como se fosse 
possível isolar o patrimônio 
de toda e qualquer ameaça, o 
que nos dias atuais é impen-
sável, diante da transparên-
cia dos atos praticados em 
qualquer parte do mundo, 
inclusive diante do empenho 
dos países desenvolvidos em 
acabar com a lavagem de 
dinheiro, corrupção, desma-
tamentos e outros crimes que 
afetam nosso planeta.

Uma das principais ques-
tões da Proteção Patrimonial 
é o uso de suas ferramentas 
e técnicas para prevenir o 
cidadão ou a empresa de 
enfrentar demandas judiciais 
que paralisem seu negócio ou 
acabem com seu dinheiro, au-
xiliar a economizar tributos, 
a negociar contratos (menos 
juros, melhores condições), 
executando estratégias que 
melhor atendam o interes-
sado em organizar e manter 
seu patrimônio.

A grande maioria dos bra-
sileiros não usa das ferra-
mentas de Proteção Legal 
Patrimonial. Um exemplo 
bem simples é a forma como 
o brasileiro costuma assinar 

contratos de aluguel, de com-
pra e venda, de serviço, etc, 
ou uma simples procuração. 

Ele deveria estar atento 
e de preferência consultar 
especialistas antes de assinar 
qualquer tipo de contrato 
porque os contratos acar-
retam tanto direitos como 
deveres (preços, garantias, 
condições, renovações au-
tomáticas, multas aplicáveis) 
que se deixarem de ser aten-
didos poderão ocasionar per-
das e danos a serem cobrados 
posteriormente.

Quanto às procurações, es-
ses instrumentos dão direitos 
a outras pessoas responde-
rem em nome de quem as 
assinou, e dependendo que 
que foi declarado, dão até 
o direito de alguém receber 
dinheiro, em seu nome, e dar 
quitação.

Outro exemplo do desuso 
da Proteção Legal Patrimo-
nial é na hora do casamento, 
quando os nubentes deixam 
de escolher o regime de bens 
da sua nova vida em comum 
e simplesmente assinam o 
que o cartório transcreveu, 
sem nenhuma estratégia 
para proteção dos bens que 
já foram conquistados ante-
riormente e dos que ainda 
formarão o patrimônio dessa 
nova família.

Ora, cuidar das gestões 
fi nanceira, tributária, socie-
tária, sucessória e imobiliária 
do cidadão, da família ou 
da empresa, por exemplo, 
usando de notifi cações ex-
trajudiciais para dar ciência 
ofi cial de alguma informação 
à determinada pessoa (abu-
sividade em contrato, fi m de 
contrato, cobranças).

Também registrando em 
cartório as declarações de 
vontade da pessoa (início 
ou fim de união estável, 
compromissos, partilhas, 
testamentos, bem de família); 
ainda planejando estruturas 
empresariais mais adequadas 
e seguras para controlar os 
bens familiares (holdings 
familiares, fundos de inves-
timento fechados, empresas 
com propósitos específi-
cos), dentre outras tantas 
possibilidades, todas essas 
ferramentas criam Proteção 
Legal Patrimonial.

Sem a Proteção Patrimo-
nial, sobrevive-se, mas para 
bem usufruir dos bens con-
quistados ao longo de uma 
vida é importante proteger 
seu patrimônio legalmente.

(*) -  Advogada, pós em Neurociências 
Aplicadas à Aprendizagem (UFRJ) 

e em Finanças com Ênfase em 
Gestão de Investimentos (FGV), é 

Coach, especialista em Mediação e 
Conciliação de confl itos Proteção 

Patrimonial e Recuperação Judicial.

Normas legais para 
preservação dos bens

Luciana Gouvêa (*)

O pretendente: VINICIUS BAETA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão expedi-
ção, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 25/02/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Baeta Santana 
e de Denize Abia Antunes Santana. A pretendente: JENIFFER CRISTINA CRUZ DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, 
Limão - SP, no dia 26/09/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Anderson Cesar da Silva e de Valéria Cristina da Cruz.

O pretendente: WALTER ARAKAKI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 18/11/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Arakaki e de Arlete Mieco Tokunaga Arakaki. A 
pretendente: MARCELA ORLANDINI GULO, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em Dourados - MS, no dia 09/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdir Takahashi Gulo e de Leni Orlandini Gulo.

O pretendente: RICARDO ANTONIO BAPTISTA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 13/05/1957, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito de Amorim Baptista 
e de Antonia Aparecida Baptista. A pretendente: ELIZABETH SOUZA ALVES, estado 
civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em Ourinhos - SP (Registrada no subdistrito 
de Santa Efi gênia, nesta Capital), no dia 03/12/1945, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel de Souza Neto e de Maria Souza.

O pretendente: LUCAS GANDARELA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 27/09/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Gandarela Lima e de Gilda Penha 
Dezidério Lima. A pretendente: THAIS CABRAL ALMEIDA, estado civil solteira, pro-
fi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 25/12/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Avanilson da Silva Almeida e de 
Elenice Machado Cabral Almeida.

O pretendente: VALKIR CUNHA MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em Bujarú - PA, no dia 27/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Guido Celestino Maciel e de Benta Cunha Maciel. A pretendente: 
ADRIANA DE ALCÂNTARA COSTA, estado civil solteira, profi ssão professora, nas-
cida em Castanhal - PA (Registrada em Concórdia - PA), no dia 28/10/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Moreira da Costa e de 
Maria José de Alcântara Costa.

O pretendente: JOÃO AUGUSTO GANDOLFI, estado civil divorciado, profi ssão 
economista, nascido em Tupã - SP, no dia 17/04/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gandolfi  e de Angelina Rinaldini Gandolfi . 
A pretendente: ANGELA MARIA GONÇALVES FREITAS, estado civil divorciada, 
profi ssão bacharel de direito, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 23/07/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Gonçalves 
de Freitas e de Alzira Pereira Silva.

O pretendente: ALBERTO NAOKAZU URASAKI, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 14/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Naomi Urasaki e de Asako Nakata Urasaki. A 
pretendente: SAMANTHA SAYURI UEHARA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/07/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hiroaki Uehara e de Olga Sayuri Obuti Uehara.

O pretendente: RAFAEL ZANOTTO FORÇAN, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 27/02/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Edson Forçan e de Nanci 
Zanotto. A pretendente: SARAH CRISTINA DE ALVARENGA FREIRE, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 29/08/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Henrique de 
Alvarenga Freire e de Maria Cristina Fabricanti Freire.

O pretendente: CARLOS EGIDIO MIRANDA CARNEIRO FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão economista, nascido em Niterói - RJ, no dia 10/07/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Egidio Miranda Carneiro e de Lilian 
Maria Bessa Leite. A pretendente: JÉSSICA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão jornalista, nascida em Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/08/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ricardo da Silva 
e de Marize Alves da Silva.

O pretendente: RENATO CAMPALLE CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 04/01/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João José Cunha e de Alice Campalle Cunha. 
A pretendente: NATALIA LUIZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão hoteleira, 
nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 23/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Francisco da Silva Neto e de Telma Maria Silva.

O pretendente: DIEGO FERREIRA AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de T.I., nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 08/09/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jadir Cordeiro de Azevedo e de Nélia Maria 
Ferreira Azevedo. A pretendente: INGRID DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Carapicuíba - SP, no dia 18/03/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ismael Pereira Gonçalves e de 
Rute Maria Silva Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO TONIN NETO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
de software, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 24/11/1991, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Tonin Sobrinho e de Zuleide 
Cristina da Silva Tonin. A pretendente: ANA CAROLINE NUNES CAMPOS LOPES, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira de software, nascida nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, no dia 06/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Nelson da Silva Lopes e de Elizabeth Nunes Campos Lopes.

O pretendente: MILTON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 25/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Barbosa da Silva e de Maria Batista de Oliveira. 
A pretendente: ELISANGELA REGINA ASSAID, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 08/04/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amyr Assaid Cuellar e de Claudia Regina Pinto Assaid.

O convivente: MAURO SÉRGIO JACINTO RAMALHO, estado civil divorciado, 
profi ssão empresário, nascido em Votuporanga - SP, no dia 15/07/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jacinto Ramalho e de 
Pierina Maria Barrufi  Ramalho. A convivente: JULIANA DE CÁSSIA VIEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão aeronauta, nascida em Ourinhos - SP, no dia 24/02/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Vieira e de 
Terezinha Vida Leal Vieira.

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 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: RAFAEL SANCHEZ BRANDÃO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 22/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Luiz Brandão e de Edith Sanchez Brandão. A pretendente: 
VERÔNICA BERTOLUCCI STOCOVICK, solteira, profi ssão gestora ambiental, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 31/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laércio Stocovick e de Edna Maria Bertolucci.

O pretendente: RODRIGO HORTA REIS, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Belo Horizonte - MG (3º Subdistrito), no dia 05/12/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Antônio Reis e de Denise Maria 
de Oliveira Horta Reis. A pretendente: RAFAELA LISBOA PEREIRA DA ROCHA, 
solteira, profi ssão engenheira, nascida em Santos - SP, no dia 18/12/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Olimpio Castro Pereira da 
Rocha e de Claudia Cristina Lisboa Pereira da Rocha.

O pretendente: ALEXANDRE MUNHOZ AGENA, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 04/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Noboru Agena e de Maria Rosa Munhoz Agena. A pretendente: 
LUÍZA SEIJAS UZAL, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 16/02/1989, residente e domiciliada na Vila Inglesa, São Paulo - SP, fi lha de Emilio 
Seijas Uzal e de Maria Alcione dos Santos Seijas.

O pretendente: RODRIGO ARANA MEIRELLES, solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 18/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Fleury Meirelles Filho e de Sylvia Arana. A pretendente: 
NATHALIE GABAS BERTANTE, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 02/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osvaldo Luis Bertante e de Carla Cesar Gabas Bertante.

O pretendente: DAVI COUTO FROTA, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Luis - MA, no dia 03/10/1981, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Barbosa Frota e de Ana Teresa Couto Frota. A 
pretendente: ISABELLE RANDON, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/03/1991, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de David Abramo Randon e de Rosane Bueno Randon.

O pretendente: GEORGES JEREISSATI, solteiro, profi ssão economista, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 27/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Jereissati e de Maria Cristina Nassib William Jereissati. A 
pretendente: AGATHA MARÍLIA COLETTE RAMOS BOUTAUD DE LA COMBE, 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/11/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Herve Boutaud de La Combe e de 
Tânia Maria Burlamaque Ramos Boutaud de La Combe.

O pretendente: FLAVIO MARIO REIS MEDEIROS, solteiro, profi ssão diretor de 
programação, nascido no Rio de Janeiro - RJ (5º RCON), no dia 24/04/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Mario de Medeiros e 
de Elisa Reis Medeiros. O pretendente: RODRIGO PESSÔA DE FARIAS, solteiro, 
profi ssão biomédico, nascido em São José do Egito - PE, no dia 04/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José  Aldomaro Gomes de Farias 
e de Maria das Graças Pessôa de Farias.

O pretendente: EDUARDO LINS DE LIMA MENGE, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Eduardo de Lima Menge e de Maria 
Cristina Lins de Lima Menge. A pretendente: ANA CAROLINE DOS REIS SOARES, 
solteira, profi ssão empresária, nascida em Ascurra - SC, no dia 06/09/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Carlos Leopoldino 
Soares e de Neusa Maria Reis Soares.

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: KARIM TAYYAN TORRENTS, nacionalidade espanhola, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro industrial, nascido em Marbella - Espanha, no dia 19/12/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mahmoud Tayyan Halaoui e de 
Maria Del Mar Torrents Sánchez. O pretendente: KANIGGIA SANTOS GONÇALVES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão analista de marketing, nascido 
em Santos - SP, no dia 28/07/1992, residente e domiciliado na Colombia, fi lho de Nailton 
Gonçalves de Souza e de Norma Jeane Ferreira dos Santos.

O pretendente: LUIZ DELFIM QUEIROZ MACEDO NETTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Mimoso do Sul - ES, no dia 04/10/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Delfi m Queiroz Macedo Junior 
e de Patricia Eugênio Queiroz Macedo. A pretendente: LUANA SARA DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Campanário 
- MG, no dia 19/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Délio José 
de Souza e de Iracema Aparecida de Souza.

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA DOS REIS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão estagiário de engenharia, nascido em São Paulo - SP, no dia 
22/02/1998, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo dos Reis e de 
Rosana Ferreira dos Reis. A pretendente: THAYNARA CRISTINA SILVA DE AVILA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão chefe de produção, nascida em 
Santa Isabel - SP, no dia 06/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Sidney Roberto de Avila e de Rosemeire Aparecida da Silva Avila.

O pretendente: ALÉX DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão artista, nascido em Franca - SP, no dia 12/01/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Manuel dos Santos e de Ana Maria da Silva dos 
Santos. A pretendente: BEATRIZ MARIN DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão bailarinda, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Emerson Pereira de Andrade e de 
Marcia Regina Marin.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Essa pressão pode pro-
vocar o desgaste e o 
amolecimento dos den-

tes e, em casos mais graves, 
causam problemas ósseos, 
na gengiva e na articulação 
do maxilar. 

Apesar de parecer simples, 
o bruxismo nem sempre é 
diagnosticado logo no início. 
O ato de colocar pressão entre 
os dentes pode muitas vezes 
ser um hábito inconsciente. 
Quem tem esse costume 
normalmente só percebe que 
sofre com a disfunção quando 
alguém comenta sobre o som 
de ranger de dentes que ela 
produz enquanto dorme, ou ao 
ir ao dentista para as consultas 
de rotina.

Não se sabe ao certo quais 
as causas que levam ao 
bruxismo. No entanto, as 
possíveis razões físicas e psi-
cológicas para esse distúrbio 
podem incluir: sensações 
de ansiedade, estresse, má 
oclusão (alinhamento anor-
mal dos dentes), apneia do 

Bruxismo: Entenda e conheça 
uma alternativa de tratamento

lidade de vida, entre os 
recursos indicados para o 
tratamento estão os alinha-
dores ortodônticos, que são 
confeccionados de acordo 
com o formato da arcada do 
paciente, a fi m de corrigir de 
maneira efi caz possíveis mal 
posicionamentos dentários. 
“Os alinhadores ajudam a 
reduzir o atrito que provoca 
o desgaste dos dentes”, res-
salta Thais. “Na Smilink, tra-
balhamos com alinhadores 
feitos com tecnologia 3D, que 
se encaixam perfeitamente 
ao formato da boca, além 
de serem transparentes, 
não afetando na estética do 
sorriso”, fi naliza.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
30% da população mundial 
sofre de bruxismo. No Brasil, 
dados ofi ciais apontam que 
o problema atinge 40% da 
população. A condição afeta 
tanto crianças quanto adultos. 

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

Acordar com dor de cabeça e com os músculos da mandíbula doloridos pode ser um sinal de que você 
está com sintomas de bruxismo, uma desordem psicossomática que se caracteriza pelo ranger ou 
apertar dos dentes durante o dia ou, o mais comum, enquanto você dorme

sono, resposta à uma dor de 
ouvido ou de dente, refl uxo 
do ácido estomacal, efeito 
colateral de alguns medi-
camentos psiquiátricos ou 
complicação de uma outra 
doença, como por exemplo 
a doença de Huntington ou 
doença de Parkinson. 

“O diagnóstico do bruxis-
mo é possível ser feito pois, 
quando o paciente chega 

no consultório, procuramos 
entender o seu histórico e 
constatamos que os dentes 
estão desgastados ou com o 
esmalte rachado” explica a 
ortodontista Thais Sampaio, 
da Smilink, healthtech do 
setor odontológico que tem 
a ambição de revolucionar o 
mercado de ortodontia.

Em busca de aliviar os 
sintomas e melhorar a qua-
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENATO ORENSZTEJN, de nacionalidade brasileira, solteiro, empre-
sário, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (12/02/1970), residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Jack Orensztejn e de Miriam Zyngier 
Orensztejn. A pretendente: SARA TEITELBAUM, de nacionalidade brasileira, solteira, 
fi gurinista, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (13/02/1977), residente e domiciliada 
na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Efraim Teitelbaum e de Célia Igel Teitelbaum.

O pretendente: ROBINSON DA HORA PAZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, funcionário público, natural nesta Capital, Lapa, SP, no dia (04/10/1986), residente 
e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Paz da Silva e de Rozane 
da Hora Paz da Silva. A pretendente: ELAINE GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, natural de Embu, SP, no dia (16/09/1986), residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Gimenez e de Edinalda Francisca Gimenez.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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