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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: MARCELO LEANDRO RABELO, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
no dia 21/07/1987, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José Rabelo e de Maria Rubia Rabelo. A 
pretendente: KATERINE SANCHES FLORES, nascida em Cochabamba - Bolívia, no dia 
06/12/1991, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Daniel Maximo Sanchez Gutierrez e de Maria Milka Flores Candia.

          
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 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

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

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

Renata Soltanovitch – Importante obra que 
visa esclarecimento em uma área pouco explorada 
e ou discutida. Numa obra psicografada, literária 
ou artística plástica – quadro, escultura, etc - quem 

será o detentor dos direitos autorais, o espirito que guiou, ou 
o agente humano que a materializou? Complicado não? Não é 
outro o intuito desta obra que não seja descomplicar. Outro 
dado interessante, sobre a Obra e sua autora, é que ela a dispo-
nibilizou gratuitamente, bem como suas outras boas criações, 
sem nenhuma necessidade extra. Basta acessar: www.vicen-
tevieirasoltanovitch.adv.br . Absolutamente recomendável!

Direitos Autorais e a Tutela
de Urgência na Proteção da 
Obra Psicografada

Pedro Paulo Pimenta – Unesp – O fi lósofo e 
professor livre-docente da USP e incansável “dis-
cutidor” de assuntos atinentes, desta feita traz um 
assunto deveras interessante, apesar de um tanto 

quanto hermético. Enumera vários fi gurões da denomida “época 
da Ilustração” e os estuda à luz de um racionalismo impar. Válido 
para estudantes e professores de fi losofi a , bem como para inte-
ressados nas origens das coisas. Para poucos. Esclarecedor.

A Trama da Natureza: 
Organismo e fi nalidade na 
época da ilustração

Rogério Andrade Barbosa – Ciça Fittipal-

di (Ilustr) – Do Brasil – Um vilarejo numa região 
montanhosa da Etiópia, serve de cenário para essa 
emocionante obra folclórica etíope. Garota casa-se 

com um viúvo , que tem um fi lho de oito anos de idade. Ela tudo 
faz para agradá-lo. O garoto trata-a com total indiferença. Danite, 
a protagonista, recorre a um monge local, para resolver a difícil 
situação. Uma linda estória, com elevado teor de sensibilidade e 
superação. Suas belíssimas ilustrações, dão um refi nado toque 

às suas páginas. Fará a garotada ter bons sonhos!

Danite e o Leão: Um conto das 
montanhas da Etiópia

Haino Burmester – Saraiva – O médico e admi-
nistrador de empresas, professor da FGV, reconhecido 
mundialmente, não só pelos ensinamentos voltados 
aos assuntos de saúde, como também pelo seu labor 

voluntário em comunidades carentes, retorna ao cenário literário 
com a 2ª edição do seu efi ciente manual diretivo. Nada lhe escapa. 
Com muita lucidez e plena sabedoria, desfi la conceitos e princípios 
organizacionais, bastante diferenciados das obras habituais. Seu 
conceito sobre liderança, dá-nos uma visão bastante ampla e 
renovada sobre a matéria. Enfi m, além de extremamente efi caz, 
de fácil entendimento e aplicação. Muito útil!

Manual de Gestão: 
Organização, processos e 
práticas de liderança

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Em nota, os organizadores 
afi rmam que o programa 
iniciado em janeiro foi o 

maior desenvolvido para o tor-
neio, de acordo com a Agência 
Mundial Antidoping (Wada).

A Fifa coletou com antece-
dência um grupo de amostras 
preliminares de mais de 1.500 
jogadores que eram potenciais 
participantes do Mundial, em 
parceria com as organizações 
nacionais antidoping e as fe-
derações dos países, ampliando 
o controle sobre os atletas. As 
provas foram complementadas 
com o passaporte biológico dos 
jogadores. Especialistas revisa-
ram os dados dos atletas para 
analisar possíveis desvios que 
pudessem indicar uso indevi-
do de drogas para melhorar o 
rendimento.

Para essa Copa, todos os 
jogadores foram submetidos 
a exames surpresa antes da 
competição e também durante 

O programa iniciado em janeiro foi o maior desenvolvido para o 

torneio, de acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada).

Nenhum jogador foi fl agrado 
no antidoping na Copa

A Fifa informou que nenhum jogador foi fl agrado nos mais de 2 mil exames antidoping realizados até 
o momento na Copa do Mundo de 2018, na Rússia
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coletadas em dia sem jogos. 
Desta forma, cada jogador das 
quatro equipes que chegaram 
à fase final da Copa do Mundo 
teria sido testado, em média, 
4,41 vezes desde janeiro e, 
alguns deles, até em oito 
ocasiões.

Segundo o relatório da Fifa, 
em um dos testes foi encon-
trada uma substância atípica, 
mas o jogador possuía uma 
autorização de uso terapêutico. 
Foram detectadas outras três 
substâncias também atípicas 
em outros testes, mas que 
não caracterizavam doping. O 
nome destas substâncias e dos 
jogadores testados não foram 
divulgados. Todas as amostras 
foram analisadas por laborató-
rios credenciados pela Wada e 
a maioria, principalmente as 
coletadas durante a competi-
ção, foi levada para Lausanne, 
na Suíça (Agência EFE). 

o Mundial, com testes feitos 
tanto em dias de jogos, como 
em dias de folga. Segundo os 
dados apresentados pela Fifa, 
desde janeiro foram feitos 
2.037 testes com a ajuda das 
federações nacionais e das 
confederações, que produziram 

3.985 amostras, sendo 1.928 de 
urina, 1.031 de sangue e 1.026 
de soro.

Outras 2.761 amostras fo-
ram coletadas diretamente 
pela entidade em testes sur-
presa, enquanto 626 foram 
feitas durante a Copa do 

O presidente da Fifa, Gianni In-
fantino, convidou o time de futebol 
juvenil que passara 18 dias preso 
em uma caverna da Tailândia para a 
cerimônia de premiação do melhor 
jogador do mundo, que acontecerá 
em 24 de setembro, em Londres. Os 
12 adolescentes e seu treinador de 25 
anos já haviam sido chamados para a 
fi nal da Copa de 2018, mas a viagem 
foi vetada pelos médicos devido a seu 
estado de saúde. 

Infantino também disse que 
tentará envolver o time juvenil em 

outro evento, provavelmente na 
Tailândia. Os jovens entraram no 
complexo de cavernas de Tham 
Luang no dia 13 de junho e fica-
ram presos por causa das chuvas 
de monção na região. O resgate, 
iniciado no último domingo (8), só 
terminou na terça-feira seguinte 
(10), mas todos passam bem.

A única baixa da operação é a de um 
mergulhador voluntário que morreu 
por falta de oxigênio enquanto vol-
tava do local onde os jovens estavam 
presos (ANSA).

Jovens resgatados na Tailândia

ainda estão internados.

Giorgiana Cristalli/ANSA

Uma história de superação 
marcará a próxima edição do 
Miss Itália. A jovem Chiara 
Bondi, de 17 anos, desfi lará 
na passarela do concurso com 
uma prótese na perna esquerda, 
amputada após um acidente de 
trânsito em julho de 2013. A 
garota, segundo o jornal “Le-
ggo”, pediu para participar do 
Miss Itália a Patrizia Mirigliani, 
organizadora do evento, que viu 
nela “um importante símbolo 
de esperança e renascimento”.

Mirigliani promove no concur-
so “uma beleza sem fronteiras”, 
e a defi ciência, ela explica, “é 
um sinônimo de uma feminili-
dade ferida e redimida”. Aluna 
matriculada na escola clássica 
e barista sazonal em Tarquinia, 
sua cidade natal, Chiara se ins-
creveu nas seleções regionais 
do Miss Itália. “Você participa 
de um concurso de beleza para 
vencer, mas meu principal ob-
jetivo é passar uma mensagem 
aos jovens, para eles saberem 
como defender suas vidas, 
sempre dando-lhes uma nova 
oportunidade”, afi rmou Chiara.

“Pratico canoagem, windsur-

fe, escalo pedras e nado embai-
xo d’água, mas nunca pensei 
que seria capaz de desfi lar na 
Miss Itália com meus maravilho-
sos saltos altos”, acrescentou. 
Ainda de acordo com Chiara, 
o concurso oferece a ela a 
oportunidade de transmitir sua 
coragem “para um público mais 
amplo possível, para comparti-
lhar uma experiência pessoal 
que mostre que, mesmo com 
uma defi ciência, a vida poder 
ser levada normalmente , en-
volvendo-se em esportes, no 
amor e, por que não, em um 
concurso de beleza”.

Juntamente com um jovem 
de 26 anos, Lorenzo Costantini, 
que perdeu uma perna em um 
acidente no trabalho, Chiara 
coloca essas ideias em prática 
em encontros com estudantes 
das escolas de Roma e Viterbo 
para eles conhecerem sua his-
tória, inspirada pela vontade e 
determinação. Os dois se jun-
taram ao projeto “SuperAbile”, 
concebido por um vereador 
de Bassano Romano, Alfredo 
Boldorini, enquanto em 15 de 
julho é comemorado em toda 
a Itália o Dia do Orgulho das 
Pessoas com Defi ciência. 

Fifa convida tailandeses
para prêmio de melhor do mundo
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Chiara Bondi, de 17 anos, perdeu a perna em acidente de trânsito.

Modelo desfi lará no Miss 
Itália com prótese na perna
ANSA

Uma tartaruga-de-carapaça-
mole, espécie originária da Chi-
na, do Vietnã e de Taiwan, foi 
encontrada nas águas do Lago 
de Garda, na Itália, onde passou 
a ser chamada de “alienígena” 
devido a seu aspecto diferente. 
O bicho tem pescoço longo e 
um “nariz” que se assemelha a 
um focinho, e sua aparição foi 
imediatamente reportada às 
autoridades locais. 

Alguns turistas observavam 
patos que nadavam atrás de sua 
mãe no lago na última terça-
feira (10), quando algo surgiu 
de repente, e dois filhotes 
foram puxados para baixo. Os A fêmea do ‘Pelodiscus sinensis’ atacava animais do Lado de Garda.

Parcerias: o sucesso do 
seu negócio

Gustavo Valle (*)

Empreender é desafi ador. Durante a jornada de um negócio, 
muitos obstáculos aparecem pelo caminho e nos damos conta 
de que não somos bons em tudo. 

Reconhecendo isso, você está a poucos passos de identifi -
car as possíveis parcerias que sua empresa pode fazer para 
alcançar todos os objetivos estabelecidos. Para quem atua no 
mercado de negócios digitais fazer boas parcerias pode ser uma 
estratégia muito útil para expandir o alcance da empresa. Essa 
prática precisa ser vantajosa para todos os envolvidos, a fi m de 
que atinjam os interesses comuns. É uma troca onde cada um 
oferece o que tem de melhor.

Hoje, o mercado oferece diversos ambientes para que essas 
conexões aconteçam. Os eventos empresariais, por exemplo, 
são um ótimo local para você colocar em prática essa estratégia. 
Ou pelas redes sociais, que podem te conectar com pessoas 
no mundo todo. Oportunidades não faltam. Como o provérbio 
africano diz: “Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, 
vá em grupo”. 

Crie uma sólida rede de contatos, faça networking. A qualidade 
das conexões que você estabelece pode te render ótimas parce-
rias. Crie um relacionamento duradouro com seus contatos, pois 
com o tempo, eles são os maiores defensores da sua empresa.

A combinação de empresas com objetivos comuns cria possi-
bilidades de crescimento para todos. Ética, confi ança e uma boa 
comunicação são indispensáveis para a obtenção de sucesso. 
Lembre-se, não se trata de competição e sim de unidade.

Existe muitas possibilidades de colaboração para o seu negócio 
e as empresas não precisam necessariamente estar no mesmo 
nicho que o seu, basta que tenham o mesmo público-alvo ou o 
mesmo objetivo. Este é um instrumento que alavancará o seu 
negócio rapidamente.

Faça parcerias, inove e você manterá sua empresa em cons-
tante desenvolvimento. Pense nisso!

(*) - É Coordenador do Ecossistema de Parcerias da Xtech Commerce.

Tartaruga ‘alienígena’ é capturada na Itália
turistas alertaram os guardas 
fl orestais, que encontraram a 
fêmea do ‘Pelodiscus sinensis’ 
à caça de suas presas. Assim, 
a tartaruga foi capturada pela 
Liga Italiana pela Proteção de 
Pássaros e entregue ao núcleo 
do Parque de Natureza Viva de 
Bussolengo, em Verona.

“Não comprem espécies 
exóticas para ter em casa. Mas 
caso o façam, consultem um 
veterinário para entender com 
o que estão lidando”, apelaram 
os especialistas do parque, já 
que a espécie “alienígena” com 
certeza chegou do exterior 
(ANSA).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171
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