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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEANDRO AZEVEDO DIAS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 14/04/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wesley Flauzino Dias e de Miriam Aparecida Simões 
de Azevedo Dias. A pretendente: RENATA NASCIMENTO VIDAL, estado civil viúva, 
profissão do lar, nascida em Fortaleza, CE, no dia 09/06/1987, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu Vidal de Castro e de Silvia Helena do 
Nascimento Vidal.

O pretendente: RODRIGO SALVADOR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ge-
rente comercial, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 21/02/1997, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario Sergio da Silva e de Andréa 
Luiza Salvador da Silva. A pretendente: LINDSEY DAISY VASCONCELOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia 
20/03/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Evandro 
Vieira de Vasconcelos e de Veneralda Barbosa dos Santos Vasconcelos.

O pretendente: JOÃO EMIDIO DE GOIS, estado civil solteiro, profissão aposentado, 
nascido em Paranatama, PE, no dia 05/07/1947, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de José Emidio de Gois e de Otilia Joana Barboza. A pretendente: 
HELENA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Passa 
Quatro, MG, no dia 02/08/1952, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, 
filha de José Marcelino Filho e de Maria José Ribeiro.

O pretendente: RONI BRAGA CUNHA, estado civil solteiro, profissão gestor, nascido 
nesta Capital, Jardim América, SP, no dia 20/11/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Braga Cunha e de Elvira Alves da Cunha. A 
pretendente: FLÁVIA TIEMI NAGAI ARAKAKI, estado civil solteira, profissão cirun-
giã dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 05/09/1986, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Masatoshi Arakaki e de Noriko 
Nagai Arakaki.

O pretendente: MICHAEL DOUGLAS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
estudante, nascido em Camaragibe, PE, no dia 02/03/1999, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Severiano da Silva e de Elizama 
Luis Alves. A pretendente: BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Carapicuíba, SP, no dia 19/02/2000, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Edvaldo dos Santos Pereira e de 
Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ TADEU DONARDI REIS MORAES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteiro, profissão administrador, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no 
dia 03/08/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José 
Tadeu de Oliveira e de Maria Cristina Donardi Reis de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ 
BONORA NISTICÓ, estado civil solteira, profissão assistente executiva, nascida nesta 
Capital, Consolação, SP, no dia 14/02/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, filha de Luiz Burresi Nisticó e de Eliana Bonora Nisticó.

O pretendente: MAICON RAFAEL MEIRELES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em Peabiru, PR (registrado em Sertãozinho, PR), no dia 
07/08/1987, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro 
dos Santos e de Maria de Fátima Meireles dos Santos. A pretendente: FABIANA DE 
MORAIS SILVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Sítio Novo, 
MA, no dia 29/03/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de 
Raimundo Raposo Silveira e de Maria Lice de Morais Silveira.

O pretendente: DAVID MANDUCO, estado civil divorciado, profissão supervisor de 
vendas, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 23/05/1960, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Manduco e de Iarecma Benedan 
Manduco. A pretendente: CONCEIÇÃO DE CÁSSIA RAPOSO SILVEIRA, estado civil 
solteira, profissão designer, nascida em Sítio Novo, MA, no dia 09/12/1978, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Antonio Santana da Silveira e de 
Maria de Lurdes Raposo Silveira.

O pretendente: FÁBIO MALACHINI FILHO, estado civil solteiro, profissão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 15/07/1989, residente e domicilia-
do neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fábio Malachini e de Lucia Lea Lopes 
Malachini. A pretendente: TALYTA DA ROCHA SEVANISSIAN, estado civil solteira, 
profissão analista comercial, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 02/07/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Ochin Sevanissian e 
de Maria Aparecida da Rocha.

O pretendente: LEANDRO MACEDO MATTEUCCI, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia 16/09/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Flávio Matteucci e de Kátia Soares de Macedo 
Matteucci. A pretendente: ALICE HELENA LETSCH, estado civil solteira, profissão 
comissária de voo, nascida em Tapes, RS (registrada em Cerro Grande do Sul, RS), 
no dia 04/01/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Arno 
Armando Letsch e de Zelí Kuck Letsch.

O pretendente: JUSCELINO SANTOS MARIA, estado civil solteiro, profissão analista 
de RH, nascido em Belo Campo, BA, no dia 01/03/1977, residente e domiciliado em Embu 
das Artes, SP, filho de Jovecino Silva Maria e de Maria de Lurdes da Silva. A pretenden-
te: PATRÍCIA APARECIDA DIAS, estado civil solteira, profissão analista de sistemas, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 08/06/1975, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Palo, SP, filha de Vicente Alves Dias e de Francisca de Lima Dias. Obs.: 
Edital recebido do RCPN de Embu das Artes, SP.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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 DA SILVA VARANDA, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 04/08/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Augusto da Silva e de 
Leda Maria da Silva. A pretendente: BRUNA RODRIGUES SILVEIRA, profissão: funcio-
nária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, 
data-nascimento: 26/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Joel da Silveira e de Crisleide Rodrigues Silveira.

O pretendente: KLEBER AUGUSTO DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 31/10/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Neli Trindade da Silva. A pretendente: 
JÉSSICA DIAS, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 06/12/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jupter Valentim Dias e de Julia Ana Gioia.

O pretendente: FREDERICO VÉR GONÇALVES, profissão: funcionário público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 10/11/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alcimar Nascimento 
Gonçalves e de Solange Vér Gonçalves. A pretendente: RÚBNA BARBOSA BALDIN, 
profissão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santos 
- SP, data-nascimento: 26/04/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Antonio Domingos Baldin e de Maria Lidia Barbosa.

O pretendente: REINALDO VICENTE DA SILVA NASCIMENTO, profissão: cozinheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Junqueirópolis - SP, data-nascimento: 16/01/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Donilson Pereira do 
Nascimento e de Orides Vicente da Silva Nascimento. A pretendente: GABRIELLY 
PINTENHO, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Aclimação - SP, data-nascimento: 19/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Márcio Ricardo Pintenho e de Maria Edvania da Silva Pintenho.

O pretendente: EMERSON PASCOAL DANTAS, profissão: administrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
10/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Deuzimar Dantas e de Katia Regina Pereira Pascoal Dantas. A pretendente: CARLA 
CÂNDIDA THOMASINI, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Jundiaí - SP, data-nascimento: 23/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Thomasini e de Wanda Candida Silva.

O pretendente: MARCO AURELIO CONFORTO E CASTRO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 01/12/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Josteir Castro Junior e 
de Marijalva da Conceição Conforto. A pretendente: DEBORAH SOARES FERREIRA, 
profissão: atendente de bilheteria, estado civil: solteira, naturalidade: em Manaus - AM, 
data-nascimento: 25/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Ulisses Soares Ferreira e de Júlia do Carmo Soares Ferreira.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS BERNARDO, profissão: coordenador de infra estrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
31/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson 
Bernardo e de Marly da Silva. A pretendente: ANDRESSA GRASIELE MENDONÇA DE 
OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, 
data-nascimento: 30/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Geraldo Silvino de Oliveira Filho e de Barbara Maria Mendonça de Oliveira.

O pretendente: DANILO ALTRAN LACERDA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 29/03/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Marcelo Lacerda e de Ni-
delcia Aparecida Altran Lacerda. A pretendente: RENATA YOSHIKO YAMADA, profissão: 
biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
data-nascimento: 31/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Osvaldo Massatoshi Yamada e de Maria Helena Koshimizu Yamada.

O pretendente: ACALÊ ALENCAR DE SALES PAULA, profissão: coach, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 20/09/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jacaúna de Sales 
Paula Neto e de Leila Isabel Santos de Alencar. A pretendente: PAULA ALVES TEIXEIRA, 
profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 01/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Paulo Henrique Alves Teixeira e de Monica Lucas Oliveira Teixeira.

O pretendente: VANDERLEI ARAUJO SOARES, profissão: bancário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 04/03/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Soares Sobrinho e de 
Maria Araujo Soares. A pretendente: ROSELEIDE DA SILVA SANTOS, profissão: psicó-
loga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 
04/11/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Robson 
da Silva Santos e de Maria das Graças da Silva Santos.

O pretendente: RODRIGO CÉSAR COELHO, profissão: cirurgião dentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 26/04/1987, 
residente e domiciliado em Mogi das Cruzes - SP, filho de Walterly Marcilio Coelho e de 
Luzia Aparecida Gessi Coelho. A pretendente: JÉSSICA FAVALE RAMOS, profissão: 
médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 06/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Celso Ramos e de Elizabeth de Oliveira Favale Ramos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial 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 afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

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: VALDEMIR BRITO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1953, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Brito da Silva e de Philomena de 
Paula. A pretendente: GISLANE ROBERTA SALES DOS REIS, profissão: cuidadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Aramari, BA, data-nascimento: 28/08/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Coutinho dos Reis e de Ade-
mildes Sales dos Reis.

O pretendente: ANDRÉ NOBRE, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Wilson Nobre Filho e de Paula Franca Vasso. A pretendente: ISADORA 
PICCOLI PEREIRA, de nacionalidade brasileira, relações internacionais, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Guilherme Othon Pereira e de Marilene Cássia Piccoli.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE FRASSI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
banqueiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Lopes da Silva Junior e de Érica Cristiane Frassi da 
Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ RAMALHOSO, de nacionalidade brasileira, dentista, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Reynaldo Ramalhoso e de Edmilda Ciaravolo Ramalhoso.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, analista 
de marketing, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Heraldo de Andrade e de Elizabeth de Oliveira 
Andrade. A pretendente: LARINE FLORES SANTOS BARBOZA DUTRA, de nacionali-
dade brasileira, professora, solteira, nascida em Barra Mansa, RJ, no dia (25/01/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Barboza Dutra e de 
Solange Flores Santos.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES PASSARINI, de nacionalidade brasileira, adminis-
trador de empresas, solteiro, nascido em Piracicaba, SP, no dia (11/12/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP filho de Gilson Duarte Passarini e de Magali Gonçalves 
Passarini. A pretendente: OLIVIA DE PAULA ARRUDA, de nacionalidade brasileira, 
assessora de imprensa, solteira, nascida em Charlottesville, Estado de Virginia, nos 
Estados Unidos da América, no dia (27/09/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Eurico de Arruda Neto e de Luisa Karla de Paula Arruda.

O pretendente: PAULO SÉRGIO MACIEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, solteiro, nascido em Fortaleza, CE, no dia (14/01/1971), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ribamar dos Santos e de Maria 
Nilza Maciel dos Santos. A pretendente: ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, divorciada, nascida em Anagé, BA, no dia 
(25/11/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eufrosino Gregorio da 
Silva e de Clemencia Ribeiro da Silva.

O pretendente: PEDRO PAULO GENGA, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (27/02/1991), 
residente e domiciliado em São Caetano, SP, filho de Antonio Sergio Genga e de Magali 
Reche Genga. A pretendente: ISABELA SERPA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, publicitária, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia (16/10/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jair Fernandes dos Santos e de Valdisa Lucia 
Aguilar Serpa dos Santos.

O pretendente: ROBERTO SCHNEIDER PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, cozinhei-
ro, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (23/03/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jilson José Pinheiro e de Silvia Regina Schneider Pinheiro. A 
pretendente: MAYARA MARGONATO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auto-
noma, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (12/03/1990), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ede Ramos Margonato de Oliveira e de Valéria 
Mataveli Bomfin de Oliveira.

O pretendente: RUBENS CORNAZZANI FABBRI, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1957), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Dante Mraad Fabbri e de Renata Cornazzani Fabbri. A pretendente: 
BERNARDETE CARVALHO FRANÇA, de nacionalidade brasileira, diretora administrati-
va/financeira, solteira, nascida em Icó, CE, no dia (22/01/1970), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Clodoaldo de França Souza e de Maria Zenilda Carvalho França.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissional 
de educação física, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arildo Teodoro de Souza e de Rosângela Fá-
tima Pereira dos Santos Souza. A pretendente: PALOMA MOREIRA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissional de educação física, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Dias 
de Oliveira e de Mauricia Pereira Moreira.

O convivente: VILMAR DE SOUSA ALMEIDA ROCHA, de nacionalidade brasileira estado 
civil divorciado, vendedor, nascido em Várzea Paulista, SP, no dia (17/06/1975) residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Rocha e de Guiomar Lima Rocha. 
A convivente: ROSEMAR DE SOUSA ALMEIDA ROCHA, de nacionalidade brasileira 
estado civil divorciada, ADI, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1969), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leonice de Sousa Almeida.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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:

No mês lembrado pela 
conscientização so-
bre a Saúde Mental, 

especialistas da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia (SBGG) alertam: 
receber os cuidados profissio-
nais e familiares adequados é 
fundamental no tratamento.

A psicóloga especialista em 
Gerontologia, Eloisa Adler, 
explica que a longevidade é 
um desafio do século XXI à 
medida que cada vez mais as 
pessoas atingem idades muito 
avançadas. “Nesses últimos 
anos, as políticas, ações e os 
estudos na área do envelheci-
mento avançaram muito, mas 
o cenário da velhice também 
mudou. Não estamos pre-
parados ainda para atender 
nossos velhos, quanto mais os 
velhos muito velhos, frágeis 
e dependentes”.

“Existem muitas velhices, 
existem idosos saudáveis com 
autonomia e em plena ativi-
dade, como a atriz Fernanda 
Montenegro, ícone da velhice 
com saúde física e mental. 
Mas, também, existe o outro 
extremo que é a velhice com 
doenças e dependência abso-
luta”, diz Adler.

Nessa etapa da vida, com 

Acompanhamento profissional no 
tratamento de idosos com depressão

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que, em 2017, o Brasil tinha 11,5 milhões de 
pessoas com depressão, sendo que os idosos estavam entre os mais atingidos pela doença

Não estamos preparados ainda para atender nossos velhos.
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o aumento das perdas e a 
proximidade da terminalidade 
da vida, a saúde mental dos 
idosos sofre fortes impactos, 
complementa a médica geria-
tra Claudia Burlá. Com alguma 
frequência, “As limitações 
decorrentes do processo do 
envelhecimento, como o declí-
nio funcional do corpo físico, 
a perda do status social, limi-
tações financeiras e múltiplas 
perdas afetivas precipitam o 
surgimento da depressão”.

Burlá acrescenta que a 
intervenção medicamentosa 
isoladamente nem sempre 
resolve este transtorno men-
tal. “É essencial fazer um 
tratamento integrado com 
profissionais da psicologia, 
atendendo às diversas de-
mandas psicossociais”.

Tristeza é um sentimento 

próprio da condição humana, 
distingue Adler: “A socieda-
de contemporânea tende a 
biomedicalizar questões exis-
tenciais, que são diferentes 
da depressão. Esta, por sua 
vez, é uma doença e deve ser 
tratada com fármacos, psico-
terapia e participação social”. 
No país, segundo dados do 
IBGE, existem cerca de 30 mi-
lhões de pessoas com 60 anos 
ou mais. Entre os idosos de 
60 a 65 anos, 1,2% tinha de-
pressão em 2017, de acordo 
com a OMS, representando a 
faixa etária com mais pessoas 
depressivas no Brasil.

Ter um acompanhamen-
to familiar pode ajudar no 
tratamento da doença entre 
os mais velhos, dizem as es-
pecialistas. Para a psicóloga, 
nem sempre é fácil identificar 

o adoecimento de um familiar 
idoso: “Às vezes falam que é 
‘coisa de velho’. Mas, se for 
um quadro de depressão, é 
preciso que os familiares re-
conheçam a doença e possam 
tomar as medidas necessárias 
para tratá-la”.

Com o processo do enve-
lhecimento, é frequente que 
a pessoa idosa seja progressi-
vamente excluída e margina-
lizada. Esta perda gradativa 
do lugar de importância no 
contexto social e familiar 
pode culminar num isola-
mento doloroso e, por vezes, 
adoecedor. O convívio inter-
-geracional e a participação 
social são determinantes para 
a inclusão da pessoa idosa na 
sociedade contemporânea, 
concluem Adler e Burlá (AI/
SBGG).

Com a chegada de 2020, 
teve início uma discussão 
antiga acerca do calendário 
ocidental. Seria o novo ano a 
inauguração também da nova 
década? Estaríamos entrando 
na década de 2020 do século 
21? 

Segundo Daniel Gomes de 
Carvalho, docente da Univer-
sidade de Brasília e um dos in-
tegrantes do canal de YouTube 
Se Liga Nessa História, afirma 
que formalmente a década só 
começará no próximo ano, 
em 2021.

Isso ocorre porque no calen-
dário cristão não houve o ano 
zero. Ele teve início já no ano 1 
depois de Cristo. Assim como 
o século 21 não começou em 
2000, mas em 2001, as déca-
das também só começam no 
ano 1 de cada uma delas. “É 
meramente uma questão con-
vencional”, explica Carvalho. 
Contudo, ele pondera que na 
história há pesquisadores que 
não trabalham com divisões 
rígidas ou com coincidências 
exatas dos anos. 

Para historiador britânico 
Eric Hobsbawn, por exemplo, 
o século 20 (ou curto século 
20, como define) teria come-
çado em 1914, com o início 
da primeira Guerra Mundial, 
e terminado em 1991, com a 
dissolução da União Soviética. 
“Se para o historiador tem al-

guma coerência, isso não tem 
problema. No trabalho histo-
riográfico, as datas podem ser 
mais fluídas de acordo com o 
que você quer entender. Às 
vezes tem um ciclo econômi-
co”, ressalta.

Mas no caso da mudança de 
décadas formalmente é utili-
zada a numeração do calendá-
rio cristão e a virada no ano 1. 
O historiador Fred Tomé vai 
em sentido semelhante. Ele 
reforça que como na história 
cristã o calendário foi dividido 
entre antes e depois de Cristo 
e não foi convencionada a 
figura do ano zero, tradicional-
mente a década só começaria 
no próximo ano. Entretanto, 
o tempo pode ter percepções 
diferenciadas não apenas para 
pesquisadores como para os 
indivíduos, que podem com-
preender seus próprios mo-
mentos e transições de vida a 
partir de marcos específicos.

“Em termos cronológicos 
conceituais convencionais, 
estaríamos equivocados em 
falar que houve virada de 
década. Mas é uma conven-
ção. Isso não impede que as 
pessoas entendam os anos 
fechados como fechamento 
de um ciclo e abertura de 
um outro ciclo. A polêmica 
está situada nas diferentes 
formas de percepção tempo”, 
observa Tomé.

Quando começa a década 
de 2020 do século 21?
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