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SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn

Orientação. Você está sendo guiado. 
Siga alguns conselhos práticos e sábios que estão sendo 
oferecidos a você e ouça realmente o que está sendo dito, sem 
levar para o lado pessoal (às vezes, isso é ótimo). Veja isso 
como um presente do espírito, comunicando-lhe o que você 
já sabe, e aja conforme for orientado a fazer as mudanças que 
melhor o ajudarão. Você trabalha para esta expansão há algum 
tempo e deve estar vendo os resultados que deseja que se 
manifestem em sua vida. Você tem os talentos, as habilidades 

O pretendente: LUIZ JOSÉ DA CONCEIÇÃO COSTA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 25/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Estanislau Costa e de Maria do 
Carmo da Conceição. A pretendente: SUELLEN FRANCISCA IACHSTET, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Iachstet 
e de Venina Francisca do Amaral Iachstet.

O pretendente: HENRY MATHEUS CHRISTINO DE SOUZA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo de Souza e de 
Claudia Aparecida Christino de Souza. A pretendente: EVELYN BRENDY DE SOUZA 
ALMEIDA, profi ssão: agente especialista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Natanael Augusto de Almeida e de Kelly Cristiane de Souza.

O pretendente: MARCIO FERREIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/08/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Eduardo Ferreira e de Nely 
Antonia Lopes da Silva. A pretendente: SÔNIA APARECIDA TAVARES HONORATO, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benício 
Honorato e de Maria da Penha Tavares Honorato.

O pretendente: RICARDO JANUARIO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Januario dos Santos 
e de Miraldete Telvina da Conceição. A pretendente: ISABEL CRISTINA SILVA 
NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luciene Silva do Nascimento.

O pretendente: GEÚSO PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: técnico de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Quixadá, CE, data-nascimento: 30/03/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Edmilson da Silva e de 
Maria Edna Nascimento Pinheiro. A pretendente: THAMIRES DA SILVA ANDRADE, 
profi ssão: analista de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, 
data-nascimento: 03/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Roberto Andrade e de Antonia Eliane da Silva.

O pretendente: LUCAS LIMA HASHIMOTO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 09/07/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Hashimoto e de Tais Lima da Silva. A pretendente: 
TAMIRIS BRANDÃO MACIEL, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Costa Maciel e de Ilma da Rocha Brandão.

O pretendente: WILLIAM CORREIA MENDES SOARES, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 06/01/1995, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Valdine Mendes Soares e de Santa 
Coelho Correia Soares. A pretendente: ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 04/02/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriana Cristina Fernandes da Silva.

O pretendente: JONACELSON ALVES PESSOA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Paulo Ramos, MA, data-nascimento: 12/08/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Pessoa e de Maria 
Alves Pessoa. A pretendente: GISLAINE MARCELINO DE SOUZA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto de 
Souza e de Severina Marcelino da Silva de Souza.
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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: THIAGO DE ALVARENGA BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos de Alvarenga Barbosa e de Sarah 
Fereira da Costa Barbosa. A pretendente: POLIANA MARIA DE ARAUJO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Francisco de Araujo 
e de Maria Célia da Silva.

O pretendente: ERICK ALVES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vagner Regis dos Santos e de Cristiane 
Alves. A pretendente: THAÍS DE SOUZA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Carlos Barbosa da Silva e de 
Alzira Moreira de Souza.

O pretendente: ALLAN VINICIUS SILVA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de farmácia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/08/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Welingthon Francisco dos Santos e de Maria Silva Gonçalves. A pretendente: 
PATRICIA SANTANA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero José da Silva e de Zelia 
Santana da Silva.

O pretendente: ERIC JORGE FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos e 
de Roseli Ferreira. A pretendente: DANIELY RODRIGUES ALDERE, profi ssão: analista 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Aldere 
Filho e de Tereza da Cruz Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO APARECIDO QUERINO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Aparecido Querino e de Eliana 
Santos Ferreira. A pretendente: SARA SOARES DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Belizario da Silva 
Neto e de Ivonildes Soares.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belmonte, BA, data-nascimento: 04/09/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Tiburcio da Silva e de Maria do 
Carmo Silva dos Santos. A pretendente: FERNANDA DE JESUS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 
07/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Pereira 
Santos e de Jucélia Alves de Jesus Santos.

O pretendente: AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Guaíra, SP, data-nascimento: 13/03/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cardoso de 
Oliveira e de Maria Lucia de Oliveira. A pretendente: IOLE DE SÁ, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival José 
de Sá e de Inez de Sá.

O pretendente: PAULO RICARDO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 04/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel dos Santos e de Railda 
Conceição do Nascimento. A pretendente: MARCELA SANTANA CHAVES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 19/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Virolli Chaves e 
de Silvana de Jesus Santana.

O pretendente: JOSIEL JOAO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de armazém, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porteiras, CE, data-nascimento: 29/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Jose da Silva e de Valdelice 
Maria da Silva. A pretendente: ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 
13/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo 
Rodrigues e de Rosineide dos 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
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O pretendente: EDUARDO PINA DE OLIVEIRA JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eduardo Pina de Oliveira e de Assima Tinani de 
Oliveira. A pretendente: PALLOMA CASTANHA DE ALMEIDA RIBEIRO, profi ssão: 
escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eluisio Otavio 
Ribeiro e de Maria Rosilene de Almeida Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO, profi ssão: aposentado, 
estado civil: viúvo, naturalidade: Guaçuí, ES, data-nascimento: 03/10/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, Parque São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Souza Oliveira e de 
Maria Marcelino de Oliveira. A pretendente: ESTER RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gesu Ribeiro e 
de Marivalda Almeida Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ GREGO NASCIMENTO, profi ssão: propagandista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marcos Cesar Nascimento e de Sonia Leiva Grego 
Nascimento. A pretendente: ANA PAULA DE PÁDUA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Várzea Paulista, SP, data-nascimento: 03/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Laurentino da Silva e 
de Hilda Ramos de Padua.

O pretendente: JOSIEL DOS SANTOS SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 16/05/2000, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de João Manoel da Silva e de Helena Maria dos Santos. A pretendente: 
RAQUEL SOARES DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Belizario da Silva Neto e de Ivonildes Soares.

O pretendente: MARCELO FERNANDO DE PAULA, profi ssão: tecnólogo mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 
17/10/1966, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos 
de Paula e de Darci Franco de Paula. A pretendente: REGIANE ALVES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: técnico de enfermagem do traba, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marlene Alves de Oliveira.

O pretendente: LOURIVAL SORIANO DA SILVA, profi ssão: jardineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1965, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Soriano da Silva e de Valdete Soriano da 
Silva. A pretendente: MARIA SOUZA DA SILVA, profi ssão: encarregada de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Mascote, BA, data-nascimento: 14/04/1964, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Vieira da Silva e de 
Alaide Rocha de Souza.

O pretendente: CICERO SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 07/06/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares Filho e de Maria Nazaré de Oliveira. 
A pretendente: AGACY FERREIRA LIMA, profi ssão: arrumadeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 18/06/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Ferreira Lima.

O pretendente: DANILO VIEIRA ZEM, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Darcy Miranda Zem Filho e de Marilda Vieira da Silva. A pretendente: KARINE 
KELLEN DOS SANTOS, profi ssão: diretora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josman Vicente dos Santos e de Damiana de Sousa dos Santos.

O pretendente: FERNANDO ANTONIO MOREIRA, profi ssão: Inspetor de tráfego, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nativo Gomes Moreira e de Maria da 
Luz Moreira. A pretendente: EDINALVA SAMPAIO FIGUEIREDO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinho Sampaio Figueiredo e de 
Maria das Graças Pereira dos Santos.
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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: PEDRO HUTSCH BALBONI, de nacionalidade brasileira, solteiro, desig-
ner, natural de São Miguel Arcanjo, SP, no dia (23/09/1987), residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Aldo Fogaça Balboni e de Erika Hutsch. A pretendente: 
DANIELE POSTOIEV FOGAÇA TERRA, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, 
natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (16/08/1985), residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Fogaça Terra e de Irina Postoiev Fogaça Terra.
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No varejo não é diferente e 
muitos consumidores pro-
curam por empresas que 

respeitem e contribuam para a 
sustentabilidade no mercado. Um 
estudo global da consultoria Gfk 
aponta que 76% dos consumidores 
esperam que as marcas sejam com-
prometidas ecologicamente.

Além disso, outra exigência é 
que as marcas tenham a obrigação 
moral de respeitar o meio ambiente, 
segundo 28% dos cidadãos. Para 
a diretora executiva do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo 
e Mercado de Consumo (IBEVAR), 
Patricia Cotti, o perfi l do consumi-
dor mudou muito e ele está mais 
exigente com o consome. 

“Hoje, ele está mais consciente 
e procura marcas e produtos que, 
além de oferecerem qualidade, 
respeitem e até benefi ciem o meio 
ambiente. A preservação ecológica 
ganhou muito destaque nos últimos 
tempos e é normal que os consumi-
dores também criem esse compro-
metimento”, comenta a diretora.

Na mesma direção, as marcas 
percebem a mudança no perfi l do 
consumidor e no modo de fazer ne-
gócio, e passam a entregar produtos 
e serviços mais sustentáveis. Essa 

Consumidor do varejo busca 
por marcas sustentáveis

A preservação do meio ambiente ganhou merecida visibilidade e se tornou um dos 
assuntos mais importantes da atualidade

prática aumenta a confi ança na mar-
ca, fi deliza o consumidor, fazendo 
com que ele volte outras vezes para 
adquirir determinado produto, pois 
sabe que é ecologicamente correto, 
e, consequentemente, contribui 
para o crescimento das vendas.

Muitas varejistas usam métricas 
de benchmark de sustentabilidade 
como referência para adotar boas 
práticas de preservação do meio 
ambiente. Deste modo, conseguem 
desenvolver operações mais asserti-
vas nas lojas da marca, contribuindo 
para um setor comercial mais limpo 
e sustentável. Marcas como a Adi-
das, por exemplo, trabalham com 

garrafas de plásticos recicladas na 
produção de tênis de corrida. 

Já no segmento de hiper e su-
permercados, redes como Pão 
de Açúcar e Carrefour dispõe de 
sacolas ecológicas reutilizáveis, as 
famosas ecobags, que visam reduzir 
o uso das plásticas. “Para fi delizar 
o consumidor e criar esse ciclo de 
confi ança, a marca precisa apresen-
tar práticas que realmente mostrem 
ao consumidor que eles estão do 
mesmo lado, trabalhando juntos e 
que possuem o mesmo objetivo”, 
fi naliza Patricia.

Fonte e mais informações:
 (www.ibevar.org.br).

Empresas estão engajadas em oferecer produtos e serviços ecológicos.

e as ferramentas para viver a vida com propósito e em seu 
propósito, e tem a capacidade de realizar o que pensa. Siga 
suas paixões criativas e confi e em si mesmo. É seguro e você 
está cercado por apoio. Você sabe exatamente o que precisa 
fazer. Às vezes, os pensamentos de mudança o impedem de 
tomar as medidas exatas que o levarão à paz, harmonia e 
direção que você deseja para si e para sua vida. Pensamento 
de hoje: As experiências da vida o estão levando à sua 
expansão contínua e está tudo bem. 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.

Uma pesquisa realizada por um instituto de Hong 
Kong revelou que a taxa de aprovação da chefe do 
Poder Executivo, Carrie Lam, permanece próxima de 
um recorde negativo, mesmo após ela ter arquivado 
um controverso projeto de lei de extradição.

O instituto de Pesquisa de Opinião Pública de 
Hong Kong divulgou os resultados de sua última 
pesquisa na terça-feira (24). Ela foi realizada por 
telefone de segunda até quinta-feira da semana 
passada com mais de mil pessoas. A aprovação de 
Lam ficou em 24,9 por cento, e está entre as mais 

baixas desde que assumiu o cargo em 2017. Sua 
taxa de aprovação permanece abaixo de 30% desde 
o mês passado.

O projeto de lei de extradição, que teria permitido 
que acusados de crimes fossem enviados à China 
continental para julgamento, causou enormes pro-
testos no mês de junho em Hong Kong. As manifes-
tações têm dado poucos sinais de que vão cessar 
apesar de Lam ter anunciado em 4 de setembro 
que o projeto havia sido arquivado definitivamente 
(NHK/ABr). 

Líder de Hong Kong tem nível negativo de popularidade
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