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liberação dos recursos
depende dos bancos,
que terão de validar as
habilitações e preparar os sistemas para fazer os pagamentos,
que serão escalonados em 11
lotes, conforme a idade dos
correntistas.
Não será necessário se dirigir
ao banco para receber os valores. O pagamento será feito
diretamente na conta-corrente
do poupador ou por meio de
depósito judicial. Os honorários serão pagos diretamente
aos advogados. Para aderir, o
poupador deverá acessar um
sistema eletrônico. Ele precisará comprovar a existência e
o saldo da conta de poupança,
por meio de cópia dos extratos
bancários do período ou da declaração do Imposto de Renda.
Assinado em dezembro entre
a Advocacia-Geral da União
(AGU), representantes de bancos e associações de defesa do
consumidor e de poupadores, o
acordo encerra processos que
se arrastam há mais de 20 anos
na Justiça que tratam de perdas
financeiras causadas a poupadores por planos econômicos
das décadas de 1980 e 1990.

A

Divulgação

A homologação, pelo STF, da última ação sobre o acordo para compensar as perdas da caderneta de
poupança com planos econômicos ainda não significa que o dinheiro será pago automaticamente

O acordo encerra processos que se
arrastam há mais de 20 anos na Justiça.

Herdeiros de poupadores falecidos estão contemplados no
acordo, desde que exista ação
judicial em nome do espólio.
O acordo estabelece que,
quem tem direito a até R$ 5
mil, receberá à vista o valor
sem desconto. Entre R$ 5 mil
e R$ 10 mil, será paga uma
parcela à vista e duas semestrais, com abatimento de 8%.
A partir de R$ 10 mil, uma

à vista e quatro semestrais,
com redução de 14%. Aqueles
com direito a receber mais de
R$ 20 mil, terão 19% do valor
descontado. A correção para
os pagamentos semestrais será
feita pelo IPCA, índice oficial
de inflação. O calendário de
pagamento seguirá a idade dos
poupadores. Os mais velhos
terão prioridade. Aqueles que
executaram as ações em 2016

receberão somente no 11º e
último lote.
Terão direito a receber os
valores os poupadores que ingressaram com ações coletivas
e individuais na Justiça pedindo
o ressarcimento. No caso das
individuais, poupadores ou herdeiros que acionaram a Justiça
dentro do prazo prescricional
(20 anos da edição de cada plano) também poderão receber os
valores. Ainda poderão aderir
os poupadores que, com ações
civis públicas, entraram com
execução de sentença coletiva
até 31 de dezembro de 2016.
A adesão é voluntária. O
acordo estabelece que a ação
judicial será extinta logo após
a manifestação do poupador.
No entanto, era necessário que
o STF homologasse o acordo
em cada ação sobre o tema
que tramitava na corte Federal
para viabilizar a desistência do
poupador do processo. Quem
não entrou com ação não terá
direito a receber, porque o
prazo para ingressar com esse
tipo de processo prescreveu.
O correntista que entrou com
ação e perdeu não pode apresentar recurso (ABr).

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
disse na sexta-feira (16) que a votação,
pelo plenário da Câmara, na próxima semana, do decreto de intervenção federal
na segurança pública no Rio de Janeiro,
alterará a tramitação da proposta que
trata da reforma da Previdência na Casa.
“Essa determinação inviabiliza a votação da
PEC da Previdência na próxima semana”,
frisou Maia.
Isto porque o decreto de intervenção
especifica o prazo, as condições de sua
execução e estabelece que o texto deve
ser apreciado pelo Congresso. A Constituição determina ainda que, na vigência
de intervenção federal de estado de defesa
ou de estado de sítio, não poderá haver
apreciação de emendas.

Wilson Dias/ABr

Intervenção no Rio altera tramitação
da reforma da Previdência na Câmara

Ministro da Secretaria de Governo da
Presidência, Carlos Marun.

A discussão da Pec que altera as regras
de acesso à aposentadoria estava prevista
para ter início na terça-feira (20). Maia

admitiu, no entanto, que as negociações
em defesa da necessidade da reforma da
Previdência devem continuar e reafirmou
que o prazo final para votar a proposta é
fevereiro.
Na próxima segunda (19), ele deve se
reunir com governadores para construir
um ambiente de diálogo sobre várias
questões, entre elas a Previdência, para
resolver as restrições orçamentárias dos
estados. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, depois de se reunir
com o presidente da Casa, Rodrigo Maia,
na residência oficial, disse que sentiu
confiança de que a matéria poderá ser
pautada semana que vem, mesmo sem
ter alcançado o mínimo de 308 votos
para aprovação (ABr).

Com as novas ressonâncias magnéticas, é possível
“fotografar” a inteligência
de uma pessoa. É o que diz
uma pesquisa realizada pela
Faculdade de Medicina da
Universidade de Nova York,
publicada no jornal “Plos
One”. O estudo foi baseado
em uma tecnologia que mediu
a entropia no cérebro dos
pacientes, ou seja, a capacidade dos circuitos nervosos
de interpretarem o mundo e
o ambiente.
Isso porque, segundo os
estudiosos, essa tecnologia
é um fator fundamental para
entender as informações
sensoriais que chegam ao
cérebro. 892 pacientes, entre
homens e mulheres, passa-
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Ressonância magnética pode
‘fotografar’ inteligência

Nova tecnologia ajudará no combate à depressão e ao autismo.

ram por análises e embasaram os resultados. “Nosso
estudo oferece a primeira
evidência concreta de que
as ressonâncias magnéticas
funcionais da entropia cerebral são um novo meio de
compreensão da inteligência
humana”, afirmou Glenn
Saxe, professora de psiquiatria infantil e adolescente da
Escola Nyu de Medicina, em
Nova York.
Saxe ainda revela que, se
outros estudos se mostrarem
efetivos, exames cerebrais
irão ajudar médicos a avaliar
problemas de função cerebral
em pessoas com depressão,
transtorno de estresse póstraumático e também autismo
(ANSA).
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INICÍO MINHA COLUNA comentando as mudanças que a
Globo vai promover na novela ‘Deus Salve o Rei’. Antes mesmo
de fazer uma pesquisa, o grupo de discussão da emissora aponta
suposto equívoco e, em razão disso, nos próximos capítulos as
interpretações perderão o ranço teatral e ficarão mais realistas.
Essa é a ordem que vem da direção.
O AJUSTE AFETARÁ PRINCIPALMENTE A ATUAÇÃO
DA ATRIZ BRUNA MARQUEZINE, a vilã Catarina, alvo das
críticas mais duras. A direção da Globo quer que ela seja natural, ou seja: que desative o ‘robô’ que ela vestiu ao interpretar
sua personagem. A novela da uma boa audiência, média de 26
pontos no IBOPE, mas a direção Global exige mudanças.
A HISTÓRIA QUE SEGUE UMA LINHA MEDIEVAL
TEM UMA EVOLUÇÃO na forma de criar expectativa para
os telespectadores que vive a cada capítulo uma emoção diferente. Como o horário das 19 horas nem sempre alcança uma
grande audiência, e as outras novelas que foram exibidas nesse
horário provaram isso, sob esse aspecto, e em decorrência da
boa audiência, as mudanças serão feitas.
COM O FUTURO INCERTO NA RECORD, Roberto
Justus já entrou na roda de conversas da direção de emissora
concorrente. E o SBT, por onde teve passagem há sete anos,
foi uma que mais se animou com a notícia. Se Justus for para
o SBT, Sílvio Santos, terá que tirar sua filha Patrícia Abravanel
da apresentação do novo programa que estre ia em abril, o
‘Topa Não Topa’. Com isso Roberto Justus assumiria o comando.
NA ÚLTIMA REUNIÃO NO SBT, UMA SEMANA ANTES
DO CARNAVAL, esse assunto foi discutido diretamente com
Sílvio Santos. Porém, por outro lado Patrícia não quer ficar
fora do ar e conta em ser a apresentadora do ‘Topa Não Topa’,
como anteriormente foi conversado com a apresentadora. Nos
bastidores comenta-se que Sílvio Santos está muito preocupado
com a decisão que terá que tomar.
A APRESENTADORA XUXA, AO PARTICIPAR DO
PROGRAMA DA SABRINA SATO NA RECORD, foi taxativa
em dizer que acha ridículo ser cobrada para manter o visual
de apresentadora infantil. Xuxa inúmeras vezes enfatizou que
as pessoas têm que aceitar que ela ficou velha, e não obrigá-la
fazer um papel que não mais lhe pertence. A apresentadora tem
contrato com a Record até maio de 2019.
UM DOS NOMES DE MAIS PRESTIGIO DA TELEDRAMATURGIA DA TELEVISÃO BRASILEIRA, Glória Menezes,
foi internada numa clínica particular de Copacabana, na zona sul
do Rio de Janeiro, para tratar um quadro de infecção respiratória
aguda. A atriz de 83 anos passou mal em casa e foi levada para
o Hospital. A assessoria de imprensa da atriz confirmou que em
decorrência do seu estado não há previsão de alta.
A REDE TV TERÁ QUE FAZER MÁGICA para poder
melhorar sua audiência. Com uma grade de programação muito
ruim, onde aparecem pastores e igrejas de todas as origens, e
sem muito conteúdo, a emissora não passa de 0,06 de audiência, perdendo as vezes para a TV Cultura e TV Gazeta. Porém,
para locar horários para interessados em ser artista, a emissora
cobra o preço como se fosse líder de audiência.
FRASE FINAL: Ninguém pode imaginar como é útil o estudo
de si mesmo; de quantas ilusões seriam curadas; e como nos
posicionaríamos no caminho da felicidade.

Fim do horário de verão:
pessoas com rotina regrada
são mais afetadas

Após quase três meses, os relógios são atrasados novamente em
uma hora. A mudança, que marca
o fim do horário de verão, também
provoca alterações no organismo,
as quais chegam a causar desconfortos. Segundo a clínica geral e
geriatra do Complexo Hospitalar
Edmundo Vasconcelos, Rossana
Maria Russo Funari, quem possui
uma rotina regrada tende a ser
mais afetado.
Ter horários certos para se alimentar e dormir torna os processos
de adaptação mais difíceis. Segundo
a médica, essa quebra na rotina
prejudica até mesmo o rendimento
do indivíduo. “Se a pessoa costuma
acordar muito cedo para trabalhar, a
mudança é mais perceptível. No fim
do horário de verão, a tendência é
dormir mais tarde, enquanto o relógio biológico está ‘programado’ para
acordar mais cedo. Isso prejudica o
rendimento”, explica.
Sintomas como sonolência,
enxaqueca, dor de estômago e até

alteração do apetite podem ocorrer
durante o processo de adequação
do corpo, que, em média, dura sete
dias. Para evitar esses problemas,
a especialista indica preparar-se
para dormir no horário de costume
e evitar o consumo de bebidas que
tirem o sono, como café, refrigerante e alguns tipos de chá que
contêm cafeína.
De acordo com a médica, não
há correlação do fim do horário
de verão com os efeitos de um
“jetlag”, famosa fadiga de viagem
ocasionada por mudanças no fuso.
Rossana explica que os efeitos são
mais suaves e não causam tantas
consequências para a maioria das
pessoas. “No caso do ‘jetlag’, temos
uma condição menos fisiológica, que
é uma consequência de alterações
no ritmo circadiano (período de
aproximadamente 24 horas), mais
intenso em viagens longas em que há
grandes mudanças de fuso horário”.
Fonte e mais informações: (www.
hpev.com.br).
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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: IZAIAS ALEXANDRINO MORAES, estado civil solteiro, proﬁssão advogado,
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/03/1983), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Josapha Moraes da Silva e de Isaura Alexandrina
da Silva. A pretendente: PATRICIA NUNES GOMES DA SILVA, estado civil solteira,
proﬁssão bacharel em direito, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia
(11/01/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo
Gomes da Silva e de Avani Nunes Gomes da Silva.
O pretendente: BENEDITO APARECIDO SOARES, estado civil viúvo, proﬁssão aposentado,
nascido em São Paulo - SP, no dia (26/09/1954), residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Lazaro Simões Soares e de Maria Aparecida Cancio Simões. A
pretendente: CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA, estado civil divorciada, proﬁssão
aposentada, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1960), residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Orlando Ferreira e de Guilhermina Dias Ferreira.
O pretendente: VICTOR HENRIQUE ALVES DE JESUS ROCHA, estado civil solteiro,
proﬁssão motorista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/10/1996), residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Nilson de Gois Rocha e de Ana
Paula Alves de Jesus. A pretendente: DÉBORA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida em Camacã - BA, no dia (26/04/1994), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Vilma Pereira da Silva.

O pretendente: DOUGLAS MARQUES VENCESLAU, estado civil solteiro, proﬁssão
soldador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/07/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos Venceslau e de Maria Lucia
Marques de Souza. A pretendente: LETÍCIA REZENDE GAMA, estado civil solteira,
proﬁssão do lar, nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (06/05/1993), residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Nelson Gama e de Vanderlia
Regina Rezende Damasceno.

O pretendente: WILSON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo,
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/01/1976), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Arlindo Ferreira da Silva e de Rosa Batista Soares
Ferreira da Silva. A pretendente: KELLI DA SILVA TERRA, estado civil solteira, proﬁssão
recepcionista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/01/1978), residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Erasmo José Terra e de Marina
Isildinha da Silva Terra.

O pretendente: PEDRO ALBERTO SOUZA DA CUNHA, estado civil solteiro, proﬁssão
técnico em mecânica, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/10/1991), residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Angeline da Cunha e de
Marta Madalena Alves de Souza Cunha. A pretendente: MAYARA DE BARROS GRABE,
estado civil solteira, proﬁssão biomédica, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia
(13/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Renato
Luis Grabe e de Marisol Soares de Barros.

O pretendente: SAMIH MAJZOUB, estado civil solteiro, proﬁssão comerciante, nascido
no Libano, no dia (29/05/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlho de Tarek Majzoub e de Hiba Naja. A pretendente: NIEDJA MÁRCIA DE SOUSA,
estado civil solteira, proﬁssão bancária, nascida em Limoeiro - PE, no dia (12/08/1980),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Maria José de Sousa.

O pretendente: RAPHAEL ODARA DE SOUZA AQUINO, estado civil solteiro, proﬁssão
administrador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/02/1996), residente e
domiciliado em Santos - SP, ﬁlho de Claudinei Alves de Aquino e de Perla Odara de
Souza. A pretendente: ISABELLY MILENY SOUZA ELIAS PEREIRA, estado civil solteira,
proﬁssão estudante, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (19/06/1999), residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo Elias Pereira e de Percia
Andreia de Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do município
de Santos, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.
O pretendente: ROBERTO CAETANO, estado civil solteiro, proﬁssão consultor, nascido
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (31/07/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Aparecido Roberto Caetano e de Maria Aparecida de Santana
Caetano. A pretendente: AVA ALMEIDA DE ANDRADE, estado civil solteira, proﬁssão
pedagoga, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (04/03/1990), residente e
domiciliada nesta Capital - SP, ﬁlha de Janio Blera de Andrade e de Cleonice Almeida
de Andrade. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: HUGO DE MESQUITA NASCIMENTO, estado civil solteiro, proﬁssão
repositor, nascido em Suzano - SP, no dia (06/09/1997), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Wedson Grangeiro do Nascimento e de Maria Sandra
de Mesquita Nascimento. A pretendente: CAMILA ALVES DA SILVA DIACICO, estado
civil solteira, proﬁssão operadora de máquinas, nascida em Santo André - SP (Registrada
em Diamema - SP), no dia (27/03/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Ozéias Paulo da Silva Diacicio e de Maria Alves da Silva Diacicio.
O pretendente: ANTONIO MARCELO BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro,
proﬁssão ajudante geral, nascido em Buriti Bravo - MA, no dia (07/05/1987), residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Raimundo Teodoro dos Santos e
de Maria do Carmo Barros. A pretendente: ISAINE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, estado
civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Fortuna - MA, no dia (06/10/1988), residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Sebastião Oliveira e de Nelir
Porto Guimarães.
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

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/69F3-63F5-1DF0-D401

Liberação de dinheiro do
acordo da poupança será
escalonado em 11 lotes
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