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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

São Paulo, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Refl exões Refl exõesRefl exões
TOME UMA DECISÃO FIRME 

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Antigos padrões, programação e carma é o que 
bloqueia nosso crescimento, desenvolvimento e evo-
lução. As energias recebidas estão nos perturbando 
e nos desestabilizando, para curar e liberar nossos 
antigos padrões, programação e karma. Com esta 
liberação e cura, frequências mais altas de energia 
são capazes de penetrar em nosso sistema energético 
e ativar uma profunda transformação e crescimento. 
Com esse crescimento, somos capazes de expandir 
nossa perspectiva para incluir uma percepção mais 
profunda e consciente do propósito de nossa alma 
neste momento. Este é um momento de avanço ou 
de ruptura. Você escolhe. A vida está fi cando muito 
real à medida que as energias recebidas ativam sua 

estrutura energética e infl amam todos os aspectos 
de sua alma. Todo o seu karma, dor não resolvida, as 
profundas feridas da alma que você carregou por eras, 
tudo o que negou e reprimiu está sendo exposto. Você 
não pode mais ignorar nem negar as alterações neces-
sárias. Agora é a hora de tomar uma decisão fi rme de 
liberar o passado, mudar seus padrões e programação 
e, assim, encontrar uma maneira de parar de reagir à 
vida da mesma maneira antiga. Somente quando você 
libertar sua alma do passado, você poderá realmente 
começar a cumprir seu destino. Muito amor. 

Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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A Vialaser, rede especia-
lizada em depilação a 
laser, selecionou alguns 

comportamentos que devem 
ser abandonados para acelerar 
o metabolismo e deixar a pele 
bonita e saudável.

1. Má alimentação - A ali-
mentação desequilibrada pode 
refl etir negativamente na pele, 
provocando o aumento dos radi-
cais livres e, consequentemente, 
o envelhecimento precoce. O 
consumo excessivo de alimentos 
com muita gordura ou açúcar 
interfere na oleosidade da pele, 
permitindo o surgimento de 
cravos e espinhas, sem falar na 
temida celulite. Pele mais seca 
do que o normal, rugas e fl acidez 
também podem ser consequên-
cia da má alimentação.

Para manter a pele saudável, 
o ideal é seguir uma alimen-
tação equilibrada, investindo 
nas hortaliças, frutas, legumes 
e cerais integrais. Ricos em 
antioxidantes naturais, esses 
alimentos cuidam da saúde 
da pele de dentro para fora, 
deixando-a renovada.

2. Dormir mal - Noites mal 
dormidas são sinônimo de can-
saço, olheiras e pele opaca. En-
quanto você dorme, seu corpo 
promove uma verdadeira faxina 

Hábitos para você abandonar 
e deixar sua pele saudável

Se você é uma daquelas pessoas que não perdem a oportunidade de comprar um creme novo, mas não vê 
muitos resultados no rosto e no corpo, talvez seja o momento de avaliar alguns hábitos do seu dia a dia. 

Com pequenas alterações na rotina é possível cuidar melhor da pele.

4. Beber pouca água - O 
uso de cremes pode ajudar na 
hidratação da pele, mas para 
garantir a pele saudável, você 
precisa consumir pelo menos 
6 copos de água por dia. Sucos 
artifi ciais, café e refrigerantes 
não entram nessa conta, que 
pode ser incrementada com 
a ingestão de líquidos como 
sucos de frutas ou infusões. 
Com uma ingestão diária regu-
lar de água, além de garantir 
uma pele fi rme e hidratada, 
você também elimina outras 
toxinas prejudiciais e garante 
sua beleza e saúde.

5. Se expor ao sol sem 

protetor solar - O sol emite 
raios UVA e UVB, grandes 
vilões da pele saudável. O 
resultado é o envelhecimento 
precoce, manchas, sardas, 
rugas, pele áspera e, em ca-
sos extremos, o câncer de 
pele. Antes de sair de casa, 
não deixe de aplicar o fi ltro 
solar no rosto e em partes 
mais sensíveis, como pescoço, 
colo e mãos. Com pequenas 
alterações na rotina é possível 
cuidar melhor da pele e dei-
xa-la sempre com um aspecto 
saudável e mais jovial. 

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

no organismo. Por isso, não dis-
pense uma boa noite de sono. 
Enquanto dormirmos, nosso 
corpo produz hormônios essen-
ciais para a saúde da pele, como 
o hormônio do crescimento e a 
melatonina, responsáveis pelo 
rejuvenescimento das células. 
O recomendável é uma média 
de 7 a 8 horas de sono por dia. 

3. Não remover a maquia-

gem - Você até pode ter uma 
noite de sono reparador, mas 
se costuma esquecer de retirar 

a maquiagem antes de dormir, 
todos os benefícios vão por 
água abaixo. À noite, a pele 
aumenta sua capacidade de 
absorção e qualquer resíduo 
de maquiagem pode permitir a 
proliferação de bactérias e sur-
gimento de rugas. Mesmo quan-
do estiver cansada, não deixe 
de dedicar alguns minutos 
para remover qualquer sujeira 
da pele. Use um removedor de 
maquiagem e enxague o rosto 
com sabão neutro específi co 
para o rosto.
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SAO chefe da Ferrari, Mattia 
Binotto, afirmou que a escu-
deria italiana não precisa de 
mudanças “severas” para a 
temporada de 2020 da Fór-
mula 1. Apesar dos erros es-
tratégicos ao longo de 2019 e 
dos problemas com os pilotos 
Sebastian Vettel e Charles Le-
clerc, Binotto defendeu que 
a Ferrari precisa tirar uma 
lição com os próprios erros.

“Penso que temos de anali-
sar cada erro que cometemos 
como uma lição, de forma a 
melhorar no futuro. A Ferrari 
não necessita de mudanças 
severas, é uma questão de 
experiência. Sempre disse 
que temos uma equipe jovem, 
o importante é garantir que 

Binotto diz que Ferrari não precisa de mudanças ‘severas’
aquilo que aconteceu ao longo 
da temporada tem que ser 
aperfeiçoado”, disse Binotto 
em entrevista ao “Motorsport.
com”.

Na última temporada, a 
Ferrari venceu apenas três 
corridas (Bélgica, Itália e 
Singapura) e novamente ficou 
atrás da rival Mercedes. No 
mundial de pilotos, Leclerc 
ficou com a quarta colocação, 
já Vettel terminou em quinto. 
Aescuderia italiana celebrou 
em 2019 os seus 90 anos de 
história, mas não conquista 
um mundial de F1 desde 2008, 
quando faturou o campeonato 
de construtores. Já o último 
título de pilotos foi com Kimi 
Raikkonen, em 2007(ANSA). Equipe italiana novamente fi cou atrás da Mercedes em 2019. 

Milhares de pessoas apoiadas por 
pelo menos 600 prefeitos italianos se 
reuniram na noite de terça-feira (11) 
nas ruas de Milão, na Itália, para uma 
marcha a favor da senadora vitalícia 
Liliana Segre, sobrevivente do campo 
de extermínio de Auschwitz e vítima de 
ataques de ódio e ameaças de morte. 
Ao som da música “Bella Ciao”, música 
símbolo da resistência italiana contra 
o nazifascismo, a procissão atravessou 
a famosa Galleria Vittorio Emanuele II 
e seguiu até a Piazza Scala. 

O ato foi organizado pela cidade 
de Milão com o auxílio da Associação 
Nacional dos Municípios Italianos, 
da União das Províncias Italianas e 
das Autonomias Locais Italianas e 
contou com a presença de mais de 
600 prefeitos e seus representantes, 
incluindo Beppe Sala (prefeito de Mi-
lão), Federico Pizzarotti (de Parma), 
Leoluca Orlando (de Palermo), Paolo 
Truzzu (de Cagliari), entre outros.

“Há muita música nesta praça, o 
templo da música está ao ar livre hoje. 
Estamos aqui para falar sobre amor 
e não ódio. Deixamos o ódio pelo 
teclado anônimo”, afi rmou Segre, 
no fi nal da marcha. Recentemente, 
o Ministério do Interior da Itália de-
signou uma escolta para proteger a 
senadora, de 89 anos, por causa das 
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Ato a favor de sobrevivente de Auschwitz em Milão

ameaças digitais que tem recebido. 
“O ódio não tem futuro. Hoje à 

noite não há indiferença, mas há 
uma atmosfera festiva, apagamos 
todas as palavras ódio e indiferença 
e nos abraçamos em uma cadeia 
humana que encontra empatia e 
amor nas profundezas do nosso 
ser”, acrescentou a política italia-
na. Nascida em Milão, em 10 de 
setembro de 1930, de uma família 
laica judia, Segre tinha apenas 13 
anos quando foi deportada para 
Auschwitz-Birkenau, na Polônia. 

Ao chegar ao campo de extermínio, 
Segre foi separada do pai, com quem 
não voltaria mais a se reunir. 

Com o número 75.190 tatuado no 
braço, a jovem fez trabalhos força-
dos em uma fábrica de munições e, 
em janeiro de 1945, participou da 
chamada “marcha da morte”, a trans-
ferência de prisioneiros da Polônia 
para a Alemanha. Segre foi libertada 
em maio daquele mesmo ano pelo 
Exército soviético e passou a viver 
com os avós maternos, os únicos 
sobreviventes da família (ANSA).

Liliana Segre tem sido alvo de ameaças e ataques de ódio. 

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial
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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: GUSTAVO RUFINO BRANCO, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nascimento: 02/08/2001, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Maesano Branco e de Leocelma 
Martins da Silva. A pretendente: ASHLEY CACCIN D'ANGELO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/12/1999, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jai D'Angelo Junior e de Silvana Caccin D'Angelo.

O pretendente: MARCO ANDRÉ DINIS PEREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Freguesia de Vizela, Santo Adrião, Conselho de Felgueiras, em Portugal, 
data-nascimento: 13/07/1994, residente e domiciliado em Vizela - Portugal, fi lho de Luís Fer-
nando da Silva Pereira e de Otília Rogéria Dinis Magalhães. A pretendente: AMANDA ALVES 
DA CUNHA, profi ssão: terapeuta holística, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 19/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joel Alves da Cunha Junior e de Rosemeire Aparecida Alves da Cunha.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO ANNUNCIATO FRÓES DUARTE, profi ssão: analista 
de redes de telecom, estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 
28/05/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Antonio 
Fróes Duarte e de Mara Annunciato Fróes Duarte. A pretendente: IRIS AMANDA BELOTO 
PEREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, data-nascimento: 06/02/1998, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Décio João Pereira e de Lilian Beloto Pereira.

O pretendente: JEFFERSON REBELO DA SILVA, profi ssão: analista administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Brasilândia - SP, data-nascimento: 19/01/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Rebelo da Silva e de Givanete dos 
Santos da Silva. A pretendente: PALOMA RUIS BRAGA, profi ssão: auxiliar de direitos autorais, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 21/08/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Martins Braga e de 
Roseli Aparecida Ruis Braga.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DA SILVA, profi ssão: engenheiro mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 08/10/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião da Silva Filho e de Ele-
onora Barros da Silva. A pretendente: VANIA BENTO DOS SANTOS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 23/05/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Bento dos Santos 
e de Ester da Silva Santos.

O pretendente: MATHEUS WESLEY OLIVEIRA, profi ssão: mecânico industrial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG. (Distrito de Venda Nova), data-nascimento: 
20/07/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo do 
Nascimento Oliveira e de Dalva Nancy da Silva Oliveira. A pretendente: JOANA PAIÃO 
SEVERINO, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 17/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Severino e de Lourdes Paião Severino.

O pretendente: NIVALDO SOUZA BRANDÃO, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 21/12/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Coelho Brandão e de Joelita Souza Brandão. A 
pretendente: CLAUDIA GARCIA NOGUEIRA, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 15/01/1970, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Olicio Rodrigues Nogueira e de Maria de Lourdes 
Garcia Nogueira.

O pretendente: WAGNER MONTEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, naturalidade: 
nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 10/09/1968, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Benedita Maria Monteiro. A pretendente: ROSÂNGELA CÁSSIA DE 
SOUZA, profi ssão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 10/07/1968, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Bernardino de Souza e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 26/07/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir José dos Santos e de Geralda 
Conceição da Silva. A pretendente: ISABEL DIAS DE FIGUEREDO ARAUJO, profi ssão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 28/12/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tomas Neri de Araujo e de 
Eneilde Dias de Figueredo.

O pretendente: DANILO DA ROCHA E SILVA LIMA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 05/05/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson de Lima e de Mauricia da 
Rocha e Silva Lima. A pretendente: STÉPHANIE COLLET SOLIDADE, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 25/09/2000, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Henrique Prado Solidade e de 
Angela Collet Rodrigues.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO COELHO, profi ssão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 18/02/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nestor Augusto Coelho e de Carmen 
Cincinato Coelho. A pretendente: RENATA ADRIANA DOS SANTOS, profi ssão: empresá-
ria, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 28/06/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo dos Santos e de 
Dirce Lopes dos Santos.
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