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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Gilberto Galan – Senac – Galan, multifacetado e 
laureado autor, após exaustivas e profundas pesqui-
sas traz a público uma inquietante obra. Valeu-se de 
atributos – bons e maus – da Grécia mitológica para 

levar entendimento das similaridades embutidas em cada um 
de nós, com esses divinos seres. Sempre haverá uma “terrível” 
coincidência. O leitor surpreende-se com o desvelar do seu  “eu”, 
espelhado em cada página. Claro, firme e certeiro, o professor 
sem ser muito professoral ilumina o caminho do autoconheci-
mento , que é sem dúvida o primeiro passo para materializar 
sonhos . Válido para jovens, adultos, empresários, empreen-
dedores, professores, estudantes etc. Lei sem moderação!

Gestão Comportamental de 
Vida e Carreira: O que a mitologia 
grega nos ensina 

Fabiana Gatti de Menezes – Scortecci -  Obra 
impar numa área sempre carente, esse é o primeiro 
impacto que o leitor terá, seja ele profissional prati-
cante; fabricante de produtos; prestador de serviços 

ou usuários. Aspectos que para muitos são desconhecidos, 
assim como algumas terminologias, são plena e perfeitamente 
esclarecidos, numa linguagem clara sem deixar de lado seus 
aspectos técnicos. Um verdadeiro e valioso manual para quem 
deseja militar nesse mercado ou dele necessita em qualquer 
de seus âmbitos. Imperdível  para profissionais; estudantes; 
empreendedores e tomadores de decisões.

Acesso ao Mercado: Conhecendo 
os caminhos de acesso ao mercado 
de saúde

Beto Colombo – Gente – Empresário de sucesso, 
aliás, retumbante, o filósofo clínico mais uma vez 
nos dá uma lição de sensibilidade e pureza. “Desa-
pego não significa não ter ou deixar coisas e sim, 

não deixar as coisas nos pegarem” (sic) Essa é uma das tantas 
citações que entremeiam a jornada de ida e volta à Santiago de 
Compostela. Uma história fascinante na qual seu cerne e grande 
foco é o desapego para alcançar uma vida salpicada de plenitude. 
Quando o Ser aprende a observar detalhes benéficos no cami-
nho de sua jornada ocorre-lhe um lumiar indescritível que ao 
vivenciá-lo portas internas se abrirão e a verdade prevalecerá. 
Descubra-se, a jornada valerá cada centímetro percorrido. O 
êxito dependerá do grau do entendimento.

Todo Caminho é Sagrado: 
Deixe para trás o peso desnecessário 
que você carrega em sua vida

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: RENATO FERNANDES FERREIRA, profissão: produtor cultural, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 05/10/1986, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ferreira Filho 
e de Sandra Cristina Fernandes Ferreira. O pretendente: ANDRÉ LUIZ VIEIRA ABBE-
NANTE FERRAZ, profissão: técnico em radiologia, estado civil: divorciado, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Luiz Ferraz e de Adelaide de Lourdes 
Vieira Abbenante Ferraz.

O pretendente: FELIPE ROCHA ALVES DA SILVA, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/02/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Alves da Silva e 
de Eliane Mary Rocha de Freitas Silva. A pretendente: MARIANA CARBONARO 
MARQUES, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 04/10/1989, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de João Alvaro Gomes Marques e de Fatima Cristina 
Carbonaro Marques.

O pretendente: LUCAS NOVAIS DOS SANTOS, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
22/02/2000, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jose Novais dos Santos e de Katia Nascimento Novais dos Santos. A pretendente: 
JULIANA DA SILVA CAVALCANTI, profissão: analista de segurança, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/06/2000, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Cavalcanti e de 
Rosineide Maria da Silva.

O pretendente: ANDRÉ VIEIRA PIRES, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: em Cerquilho, SP, data-nascimento: 14/07/1993, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Stevanato Pires e de Eliana Vieira Pires. 
A pretendente: NATALY JURADO ROSA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 07/05/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
Rosa e de Magaly Jurado Rosa.

O pretendente: RODRIGO LEITE VIERSBERG, profissão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/04/1983, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Iran Viersberg e de Edileuza 
Leite Costa Viersberg. A pretendente: ELIZÂNGELA REIS GOMES, profissão: operadora 
de máquinas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Monteiro, PB, data-nascimento: 
07/02/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Francisco Gomes Neto e de Maria Celeste Reis Gomes.

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: DAVID HENRIQUE MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caruaru - PE, no dia (09/01/1991), estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de José Romual-
do Marques e de Josilene Barbosa da Conceição Marques. A pretendente: LAYANNE 
RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Codó - MA, no dia 
(01/02/1992), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Edimilson da Costa Santos e de 
Lucilene Rodrigues Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
município de Ferraz Vasconcelos, neste Estado, onde está sendo Habilitado o casamento.

O pretendente: CARLOS FELIPE FUCHS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em Curitiba, PR, no dia (03/03/1987), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos dos Santos e de Mirian Fuchs dos Santos. 
A pretendente: MARIA EUGENIA DE CASSIA LOPES CARDOSO, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida em Curitiba, PR, no dia (10/08/1990), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Eugenio Maurmann Cardoso e de 
Eluiza Maria Lopes.

O pretendente: IGOR SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Alves dos Santos e de Margarete Alves de Souza 
dos Santos. O pretendente: GUSTAVO DE SOUSA ZAMPOLLO, de nacionalidade 
brasileira, publicitário, solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/06/1994), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agnaldo Zampollo e de Neusa Maria 
de Sousa Zampollo.

O pretendente: RICARDO FARKAS, de nacionalidade brasileira, designer, divorciado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1957), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Thomaz Jorge Farkas e de Melanie Farkas. A pretendente: CARLA DIAS 
CAFFÉ ALVES, de nacionalidade brasileira, diretora de arte, solteira, nascida em Santo 
André, SP, no dia (08/04/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alaor 
Caffé Alves e de Maria Helena Dias Alves.

O pretendente: RODRIGO DE GUSMÃO SIMÃO, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/01/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Amir Simão e de Tania de Gusmão Simão. A pretendente: THAÍS 
DI POLI, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia (20/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pascoalino Di 
Poli e de Maria Luiza Soldá Di Poli.

O pretendente: ROGÉRIO DE ALCÂNTARA MIRABELLI GALLO, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1967), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Mirabelli Gallo e de Irene 
de Alcântara Mirabelli Gallo. A pretendente: ELISABETTA MARIA SIMONA ZENATTI, 
de nacionalidade brasileira, jornalista, divorciada, nascida em Milão, Itália, no dia 
(12/06/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dario Zenatti e de 
Marisa Aiazzi.

O pretendente: THEODORE ANDRÉ ASSIMAKOPOULOS, de nacionalidade brasileira, 
analista político, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de André Theodore Assimakopoulos e de Angela 
Clementina Andreopoulos Assimakopoulos. A pretendente: LAÍS GOMIDE ALVES, de 
nacionalidade brasileira, internacionalista, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no 
dia (11/08/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ulisses Fonseca 
Alves e de Lis Gomide.

O convivente: RODRIGO DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1987) residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Teodulo Rodrigues de Souza e de Reinilda 
Pereira da Silva Souza. A convivente: JANAÍNA LOPES SALGADO, de nacionalidade 
brasileira estado civil solteira, professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1987), 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP filha de Clésio Rogério Salgado e de 
Cleuza Rosa Lopes Salgado.

 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:

Até meados de 2017, 
podcasts eram co-
nhecidos, em grande 

parte, pela galera fã de 
tecnologia. 

A partir de 2018, o formato 
caiu no encanto do público 
em geral e, muitas pessoas, 
além de ouvintes, torna-
ram-se também produtores 
destes programas de áudio 
gravados em formato digital. 
O sucesso desta mídia foi 
tão significativo que 2019 
foi considerado o novo “ano 
do podcast”, no país. 

Uma prova disso foi o 
investimento pesado que 
a Globo direcionou para o 
universo da Podosfera, agre-
gando ao seu catálogo pod-
casts relacionados aos seus 
programas jornalísticos e 
atrações de entretenimento. 
Além disso, a marca também 
se aliou a produtores inde-
pendentes para expandir a 
oferta do produto. A própria 
B9 fechou, recentemente, 
uma parceria inédita com 
o grupo para a distribuição 
dos episódios dos podcasts 
Braincast e Mamilos.

Conforme divulgou a 
Associação Brasileira de 

Embora o consumo de podcasts seja masculino, a participação 
das mulheres vem aumentando gradativamente.

O pretendente: LINDOVAL DOS SANTOS, profissão: taxista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ibirataia, BA, data-nascimento: 15/07/1975, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gildésio Alberto dos Santos e de Maria 
de Lourdes dos Santos. A pretendente: ADRIANA DA SILVA AMARAL, profissão: ta-
xista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
23/01/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Silva Amaral e de Jovina da Silva Amaral.

O pretendente: IGOR PAOLO SILVA RIBEIRO VASCONCELOS, profissão: consultor 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/11/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio 
Ribeiro Vasconcelos e de Sandra Regina da Silva. A pretendente: MICHELE MARTINS 
LEAL, profissão: assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Bras, SP, data-nascimento: 07/07/1992, residente e domiciliada em Caiei-
ras, SP, filha de Francisco Gabriel de Sousa Leal e de Maria Aparecida Martins Leal.

O pretendente: ANDERSON SOUZA DE ARAUJO, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 06/12/1981, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Araujo 
e de Marcia Cristina de Souza. A pretendente: VALQUIRIA ELIZABETE DA SILVA, profis-
são: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: em Brejo da Madre 
de Deus, PE, data-nascimento: 25/09/1985, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Severino Manoel da Silva e de Rita Maria da Silva.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Consumo de podcasts cresce a 
cada ano no Brasil

Em ascensão desde 2018, a cada ano o número de ouvintes de podcast cresce no país, conquistando 
novos públicos, além do interesse das marcas

“O avanço da internet pos-
sibilitou muitas mudanças 
no consumo de conteúdo 
e produtos. Esta transfor-
mação tecnológica fez com 
que novas plataformas sur-
gissem, que consumidores 
ganhassem mais voz e se 
tornassem mais exigentes, 
com isso, as marcas tiveram 
que se adaptar para agregar 
valor em suas campanhas de 
divulgação. 

Neste mesmo contexto 
surgiu o podcast que, com 
sua proposta principal de 
produzir conteúdo, conquis-
tou espaço na mídia, fazendo 
com que o formato chamasse 
a atenção das marcas que en-
xergaram nesses programas 
de áudio a oportunidade de 
divulgarem seus produtos, 
agregando valor junto aos 
seus públicos”, comenta 
Romeu Escanhoela, CEO da 
EscaEsco Comunicação, que 
realiza a produção e edição 
de podcasts, entre eles a do 
Segredos Políticos, que visa 
debater o cenário político 
brasileiro, além de soluções 
para o país. - Fonte e mais 
informações: (www.escaes-
co.com.br).

Podcasters (ABPod), após 
uma queda na audiência 
de podcasts, sentida por 
muitos produtores no início 
da pandemia, atualmente, 
o Brasil conta com aproxi-
madamente 34,6 milhões 
de ouvintes do formato. A 
pesquisa da ABPod também 
mostrou que o perfil do ou-
vinte brasileiro é dominado 
pelo gênero masculino, com 
média de idade de 28 anos. 
A maior parte deste público 
vive na região sudeste e 
31% dele possui superior 
completo.

No entanto, embora o con-
sumo de podcasts no país 

seja predominantemente 
masculino, a participação 
das mulheres vem aumen-
tando gradativamente. Em 
2019, o número que repre-
sentava o público feminino 
era de 16%, já em 2019 este 
número subiu para 27%. 
Entre uma infinidade de 
interesses e preferências, 
os temas favoritos desta 
audiência são: Cultura Pop; 
Humor e Comédia; Ciência; 
História; e Política. E o Spo-
tify é disparado a plataforma 
de streaming que os usuários 
mais utilizam, seguido pelo 
Podcast Addict, Google 
Podcasts e Apple Podcasts.
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