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Pergunte a si mesmo, você iria vestido assim para 

o trabalho, por mais informal que fosse o dia?

Recentemente me vi pensando em como 
apresentamos no trabalho apenas uma parte 
de quem somos.

Existe um consenso sobre formas, com-
primentos e até materiais que fazem 
parte do repertório de quem trabalha 

em escritório. Ao menos nas horas do dia em 
que a gente esteja dentro dele. 

Podemos fazer um paralelo dessa perso-
nalidade que deixamos aparecer durante o 
expediente com a persona que criamos para 
as redes sociais. Pense bem, se você é um 
executivo em ascensão e fez um investimen-
to enorme para compor um guarda-roupa a 
altura de seu cargo, faz sentido ser visto de 
bermuda sem camiseta todo fim de semana, 

num momento íntimo, por toda sua equipe 
pelo Instagram? Pergunte a si mesmo, você 
iria vestido assim para o trabalho, por mais 
informal que fosse o dia?

Sua foto no perfil do LinkedIn, é um retrato 
com ar sério e no mínimo um paletó? Ou é 
o recorte de uma foto em grupo no último 
fim de ano na praia, vestido de branco dos 
pés à cabeça? Em cada canto da internet, é 
preciso pensar em como a sua presença vai 
ser lida por todos a sua volta. 

A melhor maneira de ter controle dessa 
reverberação é modular o que apresentamos 
em cada canal. Para os perfis profissionais, 
vale produzir algumas fotos de boa qualidade 
com ajuda profissional e alternar com pos-
tagens sobre temas que tenham a ver com o 
tipo de serviço que você oferece. Em canais 
pessoais, como Facebook ou Stories, dá pra 
criar listas de privacidade e escolher quem 
pode ver o que você posta, ficando assim 
mais à vontade para compartilhar o churrasco 
com os amigos. 

Outras alternativas são: criar mais de um 
perfil, separando o conteúdo de acordo com 
a necessidade; manter a conta fechada com 
pouquíssimos amigos autorizados e acom-
panhar sua rotina; ou mesmo planejar muito 
bem o que postar e quando, para não deixar 
escapar qualquer coisa que possa eventual-
mente causar uma estranheza. 

Ao mesmo tempo, como todos, temos nossos 
momentos de folga. E não há nada demais 
em mostrar que foi à praia, que curtiu pizza 
& vinho com a família ou que curtiu o show 
de sua banda preferida. São momentos que 
mostram quem você é fora do trabalho e que 
também tem uma vida e uma história além 
dele. Use estrategicamente, com parcimônia 
e sabedoria.

 (*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos

e individuais (www.andredoval.com.br).
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SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

Magia da Terra. “Muito está se revelando agora, como os 
ventos da mudança soprando no que é necessário neste mo-
mento. O karma está se desenvolvendo de maneiras que você 
nem sempre pode ver, então tenha compaixão em seu coração 
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Érico (?),
ator do hu-
morístico
"Zorra" 

Prato
típico da
culinária
alagoana

Primeira
demão na
pintura de
paredes

Antigo
altar dos
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campo
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na época
de desova
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público

Disparo 
da arma
de fogo

O maior
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Brasil (SP)

O boletim
de rendi-

mento
do aluno 

Curso
d'água
como o
Ipiranga

Pasta fria
usada em
canapés
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d'(?): a

Virgem de
Orléans

Crustáceo
que vive

enterrado
na areia

Metal
usado

como cata-
lisador

Exigência
do 

locador

Bairro
nobre de
Brasília

Forma
sincopada

de
"senhor"

Time
carioca

"Mr. (?)",
série (TV)

Sul, em
espanhol
Contestar;

discutir

Carvão,
em inglês
Capitão
(abrev.)

Archote
Órgão

eleitoral
(sigla)

Idioma
asiático

Vasilha de
aduelas

"A (?)
Rebelde",

filme
Tosquia

Reivindi-
cação da

população
diante do
aumento

da
violência

Haste;
mastro

Entrada de
templos 

(?) 2 Duo, proces-
sador da Intel

Local de trabalho do
médico-legista

Arte, em
latim

Que legal!

Capaz

Fábricas
de tijolos

3/ars — sur — tai. 4/coal — core — lear — loja. 6/asa sul. 7/parruda.
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: JOSE GILMAR CLEMENTINO DE CARVALHO, estado civil divorciado, 
profi ssão analista, natural Cajazeiras, PI, nascido no dia 10/04/1959, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Clementino de Carvalho e de 
Raimunda Borges Gonçalves de Carvalho. A pretendente: SANDRA REGINA CASSIA 
MOLINA, estado civil divorciada, profi ssão cirurgiã dentista, natural desta Capital, SP, 
nascida no dia (17/08/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Persio Molina e de Odette da Silva Molina.

O pretendente: GABRIEL DI ROBERTO TORIBIO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, nascido no dia 07/05/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Marcelino Toribio Junior e de 
Sandro Di Roberto Toribio. A pretendente: TRAÍS HUSTI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresa, natural nesta Capital, Alto da Mooca, SP, nascida no dia 
(15/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Augusto Husti Junior e de Claudia Aparecida Molinari Husti.

O pretendente: EUTEMIR APARECIDO VAZ DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, natural de Macatuba, SP, nascido no dia 06/04/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenis Vaz de Lima e de Maria 
Rosa Pereira de Lima. A pretendente: ANDREA SAMPAIO PADILHA, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora, natural nesta Capital, Indianópolis, SP, nascida no dia 
(25/06/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Padilha Gimenes e de Luci Sampaio Padilha.

O pretendente: RICARDO PACCHINI, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
natural nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido no dia 23/05/1950, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Danilo Pacchini e de Helena Parisie Pacchini. A 
pretendente: CLÁUDIA BARRETO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão administradora 
de empresas, natural nesta Capital, Saúde - SP, nascida no dia (02/11/1967), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José Barreto Pereira.

O pretendente: ADOLPHO SILVERIO FIGUEIREDO NETO, estado civil divorciado, 
profi ssão administrador, natural de São Paulo, SP, nascido no dia 04/03/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adolpho Silverio Figueredo Junior 
e de Maria Cristina Queiroz Silverio. A pretendente: LEILA BANCALERO TEIXEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão gastronoma, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, nascida 
no dia (27/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aldo Teixeira e de Deise Bancalero Teixeira.

O pretendente: EDIVAN GONÇALVES DE ALKIMIM, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, natural de São João da Ponte, MG, nascido no dia 18/10/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Elifas Gonçalves de Alkimim e 
de Zelinda Neves Alkimim. A pretendente: SIMONE MARIA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, natural de Porteirinhas, MG, nascida no dia (01/05/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Rodrigues 
dos Santos e de Araci Moreira do Carmo Santos.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO STRIPPOLI, estado civil solteiro, profi ssão 
especialista de suprimentos, natural nesta Capital, Jabaquara, SP, nascido no dia 
18/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Domenico 
Strippoli e de Lucimar Rlbeiro. A pretendente: DANIELA MOREIRA DE SANTANA, 
estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de importação, natural Amparo,SP, 
nascida no dia (04/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Moreira de Santana e de Rita Cassia de Freitas Santana.

O pretendente: OSCAR GRUTTER DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de RX, natural nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, nascido no dia 14/10/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Nilmar do Nascimento e de 
Maria Gracia Grutter do Nascimento. A pretendente: RENATA GONÇALVES DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, natural nesta Capital, Lapa, SP, 
nascida no dia (12/09/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Gonçalves dos Santos e de Marlene Ramos dos Santos.

O pretendente: DIEGO GARCIA QUINTAL, estado civil solteiro, profi ssão educador 
fi sico, natural nesta Capital, Itaquera, SP, nascido no dia 09/04/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Isidoro Quintal Filho e de Eliana 
Maria Garcia Quintal. A pretendente: ELLEN CRISTINA CARVALHO CAVALCANTE, 
estado civil solteira, profi ssão educadora fi sica, natural nesta Capital, Tatuapé, SP, 
nascida no dia (03/01/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pereira Cavalcante e de Edna Carvalho de Melo Cavalcante.

O pretendente: GUILHERME IDELBRANDO CURADO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, natural nesta Capital, Alto da Mooca, SP, nascido no dia 25/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Armando Ramos Curado e 
de Amalia Galvão Idelbrando Curado. A pretendente: VICTORIA CAROLINE BOTTINO 
PONTES, estado civil solteira, profi ssão professora, natural nesta Capital, Itaquera, SP, 
nascida no dia (08/06/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Donizete Pontes e de Carla Souza Bottino Pontes.

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: PETER LAMBERT, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, natural 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (23/03/1972), residente e domiciliado na Vila 
Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Hugues Joseph Lambert e de Maria Cristina Lambert. A 
pretendente: JOSENILDA DE JESUS SENA, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
natural de Euclides da Cunha, BA, no dia (15/04/1989), residente e domiciliada na Vila Ma-
dalena, São Paulo, SP, fi lha de Jerôncio da Conceição Sena e de Maria Helena de Jesus.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: CHRISTINO DE CAMARGO NETO, profi ssão: analista fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Christino de Camargo Junior e de Maria Var-
nelina Dansiger. A pretendente: FABIANA VIEIRA DE ARAUJO, profi ssão: assistente 
de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/01/1983, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Cicero Vieira 
de Araujo e de Dejanira Rosa de Jesus. R$ 12,90

O pretendente: HUMBERTO LIMA TEIXEIRA, profi ssão: zelador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1978, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Hugo Teixeira e de Aurelina Lima Teixeira. A pretendente: MARINALVA 
GOMES NOGUEIRA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: Salinas - MG, 
data-nascimento: 19/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Louri-
val Gomes Nogueira e de Aurea Maria de Jesus Nogueira. R$ 12,90

O pretendente: DEIVSON PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sumé - PB, data-nascimento: 20/05/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Genilson dos Santos e de Jucileide Pinheiro dos 
Santos. A pretendente: ANA PAULA TRAJANO DA SILVA, profi ssão: doméstica, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 13/07/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Luciana Trajano da Silva.  R$ 12,90

O convivente: ANTONIO BEZERRA DE MELO, profi ssão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mirandiba - PE, data-nascimento: 26/11/1957, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Bezerra de Lima e de Espedita Barboza de 
Lima. A convivente: ROSANGELA FERNANDES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 07/11/1972, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Fernandes e de Ana Virginia Fernan-
des. R$ 12,90 

O pretendente: ENÉIAS SIVIRINO MOREIRA, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, 
no dia 19/10/1971, estado civil divorciado, profi ssão administrador, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonito Santana Moreira e de Teresa Sivirino 
Moreira. A pretendente: KAREN UTSUNOMIA, nascida em Santo André - SP, no dia 
03/11/1984, estado civil solteira, profi ssão médica, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mitsuo Utsunomia e de Neide Fumie Nazima Utsunomia.

O pretendente: JEFERSON GOMES BATISTA, nascido em Eunápolis - BA (Registrado 
em Itabela - BA), no dia 05/05/1996, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genilson Rossim Batista e de Aleandra 
de Jesus Gomes. A pretendente: FRANCISCA CARLIANE LIMA PATRICIO, nascida 
em Itapipoca - CE (Registrada no Distrito de Cruxati, Comarca de Itapipoca - CE), no dia 
19/12/2000, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Cartegiane Davi Patricio e de Francisca Antonia de Lima.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - 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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: LUCAS GIBELLI, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edison Santo Gibelli e de Francisca Bezerra de Lima Gibelli. 
A pretendente: CAMILA SILVA ZANZERI, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Zanzeri e de Ana Lucia Silva Zanzeri.

O pretendente: SEVERINO RAMOS FEBRONIO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Crato - CE, no dia (03/03/1947), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Febronio dos Santos e de Maria Tereza da 
Conceição. A pretendente: LAIDE BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Barretos - SP, no dia (21/09/1950), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Batista e de Altina Barbosa Batista.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em União da Vitória - PR (Registrado em Porto União - SC), no dia (01/03/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luís Fernando de Paula 
e de Célia Marlene Piala de Paula. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (26/05/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Misael Araujo Silva e 
de Adriana Pereira Silva.

O pretendente: MAITIÚ NOLLAIG MAC UAID, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido na Irlanda, no dia (28/04/1997), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo 
- SP, fi lho de Bryan Mcquaid e de Bridget Thunder. A pretendente: EWELYN OLIVEIRA 
BATISTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - 
SP, no dia (17/07/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Anderson de Oliveira Batista e de Michelle de Oliveira Nascimento. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e 
domiciliado.

O pretendente: BRUNO BARBOSA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido nesta Capital,₢ Cangaíba - SP, no dia (04/05/1987), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro da Silva Cavalcante e de Sueli 
Gonzaga Barbosa Cavalcante. A pretendente: CAROLINE DOS SANTOS DELMONDES, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(26/05/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Pereira Delmondes Filho e de Marisa Nogueira dos Santos Delmondes. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e 
domiciliado.

por sua própria jornada, assim como por aqueles ao seu redor”. 
Pensamento para o dia de hoje: “Lembre-se de que a ilusão da 
vida é apenas isso, e mais está acontecendo do que encontra 
o olho, portanto, mantenha-se fi el ao seu próprio coração e a 
si mesmo. Seja verdadeiro”. E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.
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