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Dianne Guerson – Uma garota que tem o 
privilégio de ser filha de um reconhecido músico, 
subitamente vê-se compelida à uma delicada mis-
são: salvar os seres humanos. Longe de ser uma 

obra estereotipada, criaturas como o Tempo, Rei, Silêncio são 
ingredientes para uma mescla de aventuras e ótimos exemplos 
com ilações do nosso dia-a-dia. Uma ficção fantástica ao pé do 
termo. Levará frutíferos conhecimentos e prazerosos momentos 
a jovens e aos bem adultos.  Uma estreia retumbante.

Reino: O despertar das chamas

Whisner Fraga – Patuá – Quantas vezes ao 
repassarmos nossos dias, tal qual fita cinematográ-
fica, notamos o que fizemos de certo, errado, ou o 
que deveríamos ter feito. O mineiro autor muitas 

vezes laureado, criou um diálogo com uma personagem – 
Helena -  que o acompanha em ações , palavras e feitos  em 
todo transcorrer da obra. Contos ácidos, alguns escatológicos, 
levemente lastreados nesse pandêmico momento. Pretende, 
com “delicadeza” , sem arrogância,  mostrar o quão fracote é o 
ser humano perante vicissitudes inesperadas, que o removem 
de seus tranquilos espaços para os braços das incertezas. Meu 
preferido: “Fome”. Arrepiante.

O que Devíamos Ter Feito

José Luiz Bichuetti – Saint Paul –  Um verdadeiro 
manual de boas práticas, em todos os âmbitos, sejam 
organizacionais, sociais, legais e pessoais, este é o 
escopo de uma obra nada impar pelo seu “apelo”, 

todavia, absolutamente fora da curva quando folheamos suas 
páginas e nos deparamos com ensinamentos advindos de uma 
experiência admirável do seu autor. Dotado de um currículo 
no mínimo abrangentemente  impecável – já dirigiu empresas 
de grande vulto e porte,  por boa parte do mundo – reuniu seu 
cabedal nessa obra que como afirmara, tem perfil diferente, 
digno de um destacado dirigente. Seus ensinamentos são to-
talmente factíveis e quando empenhados, pelo visto, bastante 
eficazes. Muito oportuna!

Governança, Gestão e Sucessão: 
Passo a passo

Felipe Koleshi – Vigia – A obesidade de há muito 
tempo é uma enfermidade que assombra o mundo. 
Poucas vezes um médico tem ou teve a chance de ser 
profissional de saúde e paciente ao mesmo tempo. É 
o caso do autor. Especializado em cirurgia bariátrica 

e metabólica, reuniu alguns relatos de seus pacientes, quase 
quatro mil, que receberam seus cuidados em função da grave 
comorbidade. Aspectos psicológicos não são descartados. Itens 
que embasam a decisão da cirurgia são expostos com muita 
clareza, credibilidade, fruto da profunda experiência clínica. Seu 
linguajar é de fácil entendimento. A maneira como é descrita 
a sua própria cirurgia é impressionante. Super elucidativa!

Histórias de Peso: A obesidade 
como ela é

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

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: PAULO VINICIUS DAMIÃO, profissão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 08/07/1987, residente e domici-
liado no Tucuruvi, São Paulo, SP, filho de Paulo Wilson Damião e de Helena Lucia Damião. A 
pretendente: CAROLINA SANDRIM ARAUJO, profissão: publicitária, estado civil: solteira, na-
turalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 03/02/1981, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Noel Carlos Araujo e de Zilda Sandrim Araujo.

O pretendente: NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Peabiru, PR, data-nascimento: 30/10/1969, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Florisvaldo José de Oliveira e de Eunice Antonia de Oliveira. 
A pretendente: MARILENE NOVAIS SANTANA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 15/12/1971, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Samuel Vicente de Santana e de Regina Galvão Novaes.

O pretendente: JOSÉ FILIPE DOS SANTOS LOPES, profissão: marinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caraguatatuba L. A-40, fls. 379, nº 6560, SP, data-nascimento: 
31/08/1981, residente e domiciliado em São Sebastião, SP, filho de Silvio Artur Lopes 
Cruz e de Lucia dos Santos Lopes. A pretendente: SABRINA CAMPOS DE BARROS, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 18/06/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Valdir Xavier de Barros e de Maria Eunice Campos de Barros.

O pretendente: JOÃO GONÇALVES, profissão: funcionário público aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Santa Cruz do Rio Pardo, SP, data-nascimento: 04/04/1939, residente 
e domiciliado em Atibaia, SP, filho de Joaquim Gonçalves e de Aurora Gonçalves de Oliveira. A 
pretendente: MARIA VILANI DE CARVALHO AYRES, profissão: do lar, estado civil: viúva, natu-
ralidade: em Cruzeirinho, CE, data-nascimento: 06/07/1936, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de José Guilherme de Carvalho e de Maria Gonçalves Neta.

O pretendente: RENAN DE OLIVEIRA, profissão: manobrista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Rosimar de Oliveira. A pretendente: CAROLINA CLE-
LIA DA SILVA SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 01/04/1999, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis dos Santos e de Lucimar da Silva Santos.

Uma das preocupações 
que afeta os profis-
sionais que estão em 

home office, além de manter 
a produtividade, é o cuida-
do com a auto imagem. De 
acordo com o coordenador 
do curso de consultoria de 
imagem do Centro Europeu, 
Pablo Inísio, o ideal é manter 
o código de vestimentas - o 
chamado dress code - da em-
presa durante o home office. 

“Cuide da sua imagem 
como se fosse trabalhar fora, 
principalmente se estiver ex-
posto por videoconferência”, 
explicou. O profissional de 
home office também deve 
estar atento ao cenário de 
trabalho. “Para o seu ren-
dimento profissional, o am-
biente ao seu redor deve ser 
agradável aos olhos, organi-
zado”.  Pensando em estar 
sempre apto e satisfeito com 
a imagem profissional que é 
transmitida, o trabalho do 
consultor de imagem pode 
ajudar e muito. 

O consultor ajuda na esco-
lha de cores, como realçar 
a beleza natural e auxiliar 

Cuide da sua imagem como se fosse trabalhar fora, 
principalmente se estiver exposto por videoconferência. 

O pretendente: MIQUÉIAS DE CARVALHO GOMES, profissão: estagiário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 31/10/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edilson Lima Gomes e de Rute 
Pinto de Carvalho Gomes. A pretendente: JHENYFER BOMFIM BARBOZA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, 
data-nascimento: 21/05/2001, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Fabio Barboza e de Daiane Bomfim Barboza.

O pretendente: FELIPE DONÁ FLUSTY, profissão: analista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/10/1984, residente e domici-
liado em Guarulhos, SP, filho de Francisco Carlos Iglesias Flusty e de Silvia Elena 
Doná Flusty. A pretendente: KARINE OCHIULINI, profissão: analista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/06/1992, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Hercules Ochiulini e de 
Maria de Lourdes Ochiulini.

O pretendente: GUILHERME DI PAULA NOGUEIRA DE ALMEIDA, profissão: pro-
gramador, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
28/02/1981, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Nelson Rodrigues de Almeida e de Divania Aparecida Nogueira de Almeida. A preten-
dente: LUANDA DE OLIVEIRA MARCIANO, profissão: gerente de projetos, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/02/1982, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jorge de Souza Marciano 
e de Rosana Candido de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS ROBERTO FERREIRA MIRANDA, profissão: corretor de 
imovéis, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nas-
cimento: 03/08/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Carlos Roberto Miranda e de Maria Tereza Ferreira Miranda. A pretendente: 
CHRISTIANE APARECIDA VIEIRA, profissão: corretora de imovéis, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 22/10/1995, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cristiano Vieira 
e de Ana Paula Vieira.

A pretendente: CRISTINA MOREIRA MOSCA, profissão: aposentada, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 22/08/1965, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Roberto Moreira 
Mosca e de Cleonice Bianchini Mosca. A pretendente: KELLY REGINA KRAWCZUN, 
profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nas-
cimento: 29/07/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Konstanty Krawczun e de Urbana Barioni Krawczun.

O pretendente: GILVAN RAFAEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, zelador, 
solteiro, nascido em Bananeiras, PB, no dia (19/04/1972), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Manoel Rafael da Silva e de Maria Regina da 
Silva. A pretendente: ANA BÁRBARA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
diarista, solteira, nascida em Guaraciaba, MG, no dia (04/12/1974), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Fagundes Teixeira e de Maria Inês 
da Cunha Teixeira.

 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:

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

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

Home Office dispara e requer 
cuidado com a autoimagem

Com a pandemia, o home office passou a fazer parte da vida de muitos profissionais que precisaram 
se adaptar para continuar trabalhando

a definir um estilo pessoal 
marcante. “Além disso, o 
consultor de imagem orienta 
sobre modelagem de roupas, 
cor do cabelo que cai melhor 
para cada estilo de pessoa e 
também ajuda nas compras, 
fazendo com que a pessoa 
opte por peças essenciais, 
comprando menos”, explica 
Inísio. 

Os profissionais que atuam 
na área de consultoria de 
imagem têm a possibilidade 

de trabalhar em diferentes 
plataformas gratuitas com 
os seus clientes, online. 
“Atualmente, toda a parte 
investigativa, os diagnósti-
cos e as sugestões de estilo 
podem ser facilmente feitos 
por videoconferências. Em 
tempos difíceis surgem 
novas oportunidades para 
inovar na carreira”, reforça 
Inísio. 

O trabalho em casa foi 
estratégia adotada por 46% 

das empresas durante a 
pandemia. O percentual 
de companhias que adotou 
o teletrabalho durante a 
quarentena foi maior no 
ramo de serviços hospita-
lares (53%) e na indústria 
(47%). Entre as grandes 
empresas, o índice das que 
colocaram os funcionários 
em regime de home office 
ficou em 55% e em 31%, 
entre as pequenas. 

Um terço do total das 
empresas (33%) disse que 
adotou um sistema parcial 
de trabalho em casa, valendo 
apenas em alguns dias da 
semana. 41% dos funcio-
nários das empresas foram 
colocados em regime de 
home office, quase todos os 
que teriam a possibilidade 
de trabalhar a distância, que 
somavam 46% do total dos 
quadros. No setor de comér-
cio e serviços, 57,5% dos 
empregados passaram para 
o teletrabalho, nas pequenas 
empresas o percentual ficou 
em 52%. - Fonte e outras 
informações: (www.centro-
europeu.com.br).

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

O pretendente: AGRINALDO RAIEL DA SILVA, nascido em Marília - SP, no dia 
(14/03/1968), profissão comerciário, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Manoel da Silva e de Alice Cardozo da 
Silva. A pretendente: ANDRÉA CRISTINA GHIDETTI, nascida em Santo André - SP, 
no dia (15/11/1976), profissão enfermeira, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Sydney Segundo Ghidetti e de Clara 
Soares Ghidetti.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - 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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: HERMES APARECIDO DO MONTE TIENE, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (15/04/1963), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ernesto Tiene 
e de Apparecida do Monte Tiene. A pretendente: LUCINEIDE JOAQUINA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Joaquim do Monte - PE, no dia (25/11/1968), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Manoel Raimundo da Silva e de Joaquina Raimunda da Silva.

O pretendente: ROBSON MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Mooca - SP, no dia (16/08/1990), estado civil solteiro, profissão fiscal, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vital Mendes da Silva e de Ivonete 
Mendes da Silva. A pretendente: GABRIELA SEVERINA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (09/06/1995), estado civil solteira, 
profissão auxiliar de atendimento, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de José Braziliano da Silva e de Severina Honorina da Silva.

O pretendente: ANDRE MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Betânia - PE, no dia (17/12/1982), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Tenório dos Santos e de 
Edsalma Martins dos Santos. A pretendente: MARGARIDA TENORIO DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, nascida em Betânia - PE, no dia (29/04/1984), estado civil solteira, 
profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
João Tenorio dos Santos e de Maria do Carmo da Silva Santos.

O pretendente: PAULO EDUARDO DE CAMARGO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, nasci-
do nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/12/1980), estado civil solteiro, profissão publicitário, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Paulo Vieira e de Doroti 
de Camargo Vieira. A pretendente: VANESSA TURELLA BERGAMASCO, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada no Município de São Vicente - SP), no dia 
(17/09/1986), estado civil solteira, profissão publicitária, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Rinaldo Bergamasco e de Magali Machado Turella.

O pretendente: ELENALDO QUINTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Estância - SE (Registrado no 2° Ofício do Município de Umbaúba - SE), no 
dia (10/02/1996), estado civil solteiro, profissão vigilante, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Quintino dos Santos e de Edivânia Moreira 
dos Santos. A pretendente: ARLETE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Brasília de Minas - MG (Registrada no Distrito de Nova Minda, no Município 
de Japonvar - MG), no dia (21/09/1984), estado civil solteira, profissão caixa, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Antonio Barbosa da Silva 
e de Maria de Jesus Santos da Silva.

O pretendente: PAULO VICTOR ESTEVES LISBOA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/05/1989), estado civil solteiro, 
profissão administrador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ismar Aprigio Lisboa e de Lilia Esteves Santana Lisboa. A pretendente: ISABELA 
PEREZ CAMPOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Jacareí - SP, no 
dia (27/09/1992), estado civil solteira, profissão administradora, residente e domiciliada 
em Jacareí, SP, filha de Eliseu Dias Moreira e de Tânia Perez Campos Moreira. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Município de Jacareí, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.

O pretendente: MARCOS DA SILVA PIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (11/05/1988), estado civil solteiro, profissão 
estampador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Milton 
Correia Pio e de Irani Ferreira da Silva Pio. A pretendente: ALESSANDRA RIBEI-
RO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(12/02/2000), estado civil divorciada, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hélio Ribeiro dos Santos e de Andrea de 
Lourdes dos Santos.

O pretendente: WENDEL CARDOSO BELIZARDO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (05/01/1991), estado civil solteiro, 
profissão operador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Alvaro Aparecido Simões Belizardo e de Eliana Almeida Cardoso Belizardo. A 
pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA ASSIS, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Caxambu - MG, no dia (03/05/1991), estado civil solteira, profissão analista, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geroncio Dias de Assis e de 
Giovania Cristina de Oliveira.
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