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Um guarda-roupa conciso, versátil 

e inteligente funciona por anos com 

pouquíssimas aquisições sazonais.

São muitas as ofertas de roupas hoje em 
dia. Porém, o processo de construção do 
tecido sobre o corpo já foi 100% artesanal, 
em que era possível participara das decisões 
dos alfaiates sobre como preencher cada 
curva de nossa silhueta.

O modelo em que a indústria de moda 
opera hoje é conhecido como fast-
fashion. Moda rápida, em português, 

sobre a velocidade em que viaja a informação 
(do que se vê nas passarelas) até os muitos 
produtos nos quais essas imagens se multi-
plicam em vitrines do mundo todo _incluindo 
cópias e falsificações. Por um tempo acredi-
tou-se na ideia de que produzir roupas em 
larga escala seria uma saída para conseguir 
preços mais baixos e então oferecer uma 
suposta democratização da moda. O que acon-
teceu de fato foi a precarização de trabalhos 
em países subdesenvolvidos, que pagavam 
com a vida e a saúde de sua população em 
nome da globalização.

Já faz um tempo que essa mesma indús-
tria acordou para suas responsabilidades, e 

passou a incluir na conta os 
déficits sociais e ambientais, 
que não são poucos. Uma rou-
pa não pode custar tão barato, 
sem que alguém saia prejudi-
cado. Para dificultar, algumas 
empresas ainda usam isso su-
perficialmente, apenas como 
marketing, sem apresentar 
alguma resposta concreta 
a alguns dos entraves mais 
comuns, como pagamento 
justo pela mão-de-obra, in-
tegração dos elos da cadeia 
de modo mais harmônico e 
usar materiais sustentáveis 

que não poluam na sua fabricação nem no 
seu descarte.

Com isso, espera-se que também mude-
mos a nossa relação com roupas e consumo. 
Precisamos todos de roupas e de reposições 
constantes, porém cabe a nós também agora 
conhecer de quem compramos, pesquisar 
sobre o histórico de cuidados que foram 
tomados, das relações que uma marca cria 
com a sua com a comunidade em sua volta. 
Não é necessário também que seja uma troca 
de peças tão frequente, por isso é que vale a 
pena avaliar os preços médios e que ofereçam 
algo de qualidade e mais durável.

Um guarda-roupa conciso, versátil e inte-
ligente funciona por anos com pouquíssimas 
aquisições sazonais. Roupas de segunda mão 
em brechós, grupos online de troca, revitali-
zação de peças antigas que estão parados no 
guarda-roupa também são outra maneira de 
diminuir a quantidade de lixo no mundo. E 
de fazer a moda um ambiente mais acolhedor 
e conectado com suas raízes.

 
(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
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Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS por Sharon Taphorn

Ventos da mudança. Os ventos da mudança estão soprando. 
Nem sempre parece assim quando está acontecendo, mas há 
muitas mudanças tomando forma ao seu redor e recuando 
para ver que a grande cena pode ajudá-lo com isso. Gostarí-
amos de lembrá-lo: “Não importa muito a maneira como você 
segue, mas importa que você preste atenção ao caminho em 
que está.” Às vezes, as coisas não saem da maneira que você 
esperava. Veja isto como a aventura e use isto como um guia 
para o seu próximo trampolim. Sempre há mudanças positivas 
acontecendo, a roda da fortuna está sempre girando, cabe a 
você prestar atenção às oportunidades e agir de acordo com 
as que movem seu coração. 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.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: RICARDO JESUS DE FARIAS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Orlando Manoel de Farias e de Romilda Maria de Jesus. 
A pretendente: LILIAN VERONA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Santos Silva e de Ana Lucia Verona Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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: THIAGO BÜHNEMANN, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 17/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Egon Bühnemann e de Selma de Oliveira Bühnemann. A pretendente: 
VANESSA DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta 
Capital, Indianópolis - SP, no dia (12/10/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Carlos de Oliveira e de Leila Dias de Souza Oliveira.

O pretendente: TENILSON AMARAL OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em Ilhéus - BA, no dia 06/04/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Boaventura Lopes de Oliveira e de Ruth Amaral. A 
pretendente: CARLA CECILIA NICINO, estado civil divorciada, profi ssão administradora, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (05/10/1968), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Nicino e de Isabel Pretel Nicino.

O pretendente: JOSE CARLOS CANOLLI, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/01/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Canolli e de Maria Helena Canolli. A pretendente: SILVANA 
BERNARDINO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão securitária, nascida em 
Colorado - PR, no dia (06/10/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Bernardino da Silva e de Apparecida Orssolon da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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: DEIVID BERNARDO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1983, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Juarez Pereira dos Santos e de Ana Lucia Bernardo 
Teixeira. A pretendente: VERÔNICA ROSSETTO BRANDÃO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Assis - SP, data-nascimento: 28/11/1992, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido de Almeida Brandão e de Sandra Regina 
Rossetto. R$12,90

O pretendente: ERICK KEVIN ROCHA RAMOS, profi ssão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taiobeiras - MG, data-nascimento: 23/08/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aélcio Jorge Ramos e de Elizene Rocha 
Ramos. A pretendente: DIANA PINTO TUROLA, profi ssão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 23/09/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vanderley Guimarães Turola e de Odete 
Aparecida Pinto. R$12,90

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: JOSÉ AILTON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
engenharia clínica, nascido em Betânia - PE, no dia (17/04/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Leite da Silva e de 
Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: LEILIANE VALENTIM ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Osasco - SP (1º Subdistrito), no dia 
(10/01/1992), residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Espedito Andrade 
Lima e de Luciene Valentim Andrade. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço, do 1º Subdistrito Osasco, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/10/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo dos Santos e de Maria de Fátima da 
Silva Santos. A pretendente: MICHELLY PHELIPPE ESTEVAM, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (28/04/1985), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Arco Estevam e de 
Valquiria Diniz Phelippe Estevam.

O pretendente: GLEISON THALES VIANA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de linhas áreas, nascido em Pilão Arcado - BA, no dia (16/09/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivalda Viana Santos. A 
pretendente: NATASHA SILVA CORREA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia (18/03/1998), residente e domiciliada em 
Osasco - SP, fi lha de Vanderlei Correa e de Luciana da Costa e Silva. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço, do 2º Subdistrito Osasco, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: FABIANO DA COSTA MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/09/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Melo e de Maria Jose 
de Melo. A pretendente: NÚBIA NOGUEIRA CHINOCA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (15/11/1984), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nicolino Chinoca e de Maria 
Enedina Nogueira Chinoca.

O pretendente: DEMETRIUS AUGUSTO DA SILVA BISPO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/01/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Augusto da 
Silva Bispo e de Lourdes Maria de Souza. A pretendente: TAILAINE ANACLETO 
SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (04/03/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Sampaio e de Juçara Machado Anacleto.

O pretendente: WELTON BATISTA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
marmorista, nascido em Pindaí - BA, no dia (08/10/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvany Barbosa Evangelista e de Ana Batista 
Evangelista de Jesus. A pretendente: LILIAN REIS GARCIA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/05/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Garcia e de Maria 
da Gloria Reis Garcia.

O pretendente: EGILDO TELES DE MENEZES, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Olindina - BA, no dia (01/09/1973), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Teles de Menezes e de Maria 
Lima de Jesus Menezes. A pretendente: JOCIVANIA FELIX EVANGELISTA, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Granjeiro - CE, no dia (08/06/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Santana 
Evangelista e de Damiana Felix de Melo.

O pretendente: AGNALDO JESÚS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Iaçu - BA (Registrado no Distrito de João Amaro), no dia (08/02/1979), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Celestino da Silva e de 
Carmelita de Jesús. A pretendente: HELENILDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida em Palmeira dos Indios - AL (Registrada no Distrito de Caldeirões de 
Cima), no dia (12/01/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião Francisco da Silva e de Espedita Maria da Silva.

O pretendente: NARCELIO BARROS FILHO, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Ipueiras - CE, no dia (12/01/1986), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Barros Filho e de Lucia André de Melo. A pretendente: 
CÉLIA DIAS COUTINHO, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida em 
Guajeru - BA, no dia (16/07/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Elias Lisboa Coutinho e de Terezinha Pereira Dias. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e 
domiciliado.

O pretendente: VICTOR CAIO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (02/10/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Edison Ferreira e de 
Miriam da Silva Ferreira. A pretendente: AMANDA BRESSAN RUIZ, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (13/01/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Souza 
Ruiz e de Valquiria Bressan de Souza Ruiz.

O pretendente: WESLEY SCHIAVELLI DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/12/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Carlos da Cunha e 
de Maria Aparecida Schiavelli. A pretendente: SHISLAINE EVANGELISTA NUNES, 
estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, 
Belenzinho - SP, no dia (22/08/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Odair Abril Nunes e de Angela Joana Evangelista dos Santos 
Nunes.

O pretendente: FRANKLIN BAPTISTUTE NUNES DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico de refrigeração, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 
(25/02/1991), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
Nunes dos Santos e de Fatima Aparecida Baptistute dos Santos. A pretendente: 
PATRICIA VICENTE ESQUAIELLA, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, 
nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia (28/07/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Carlos Esquaiella e de Luzia Aparecida 
de Almeida Vicente Esquaiella. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
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