
A música é ferramenta 

para a representação 

do psiquismo porque 

facilita a manifestação 

do universo 

inconsciente de cada 

sujeito

Desde o nascimento, a 
pulsação primordial é 
regida pelo padrão uni-

forme e constante, dado pelo 
movimento do coração. Este 
órgão, bomba dupla, dinâmi-
ca e precisamente ajustável, 
controla seu próprio ritmo, 
mas sua frequência é regida 
pelo sistema nervoso central. 
De acordo com sua frequência 
natural intrínseca, impulsiona 
o sangue em seu trajeto contí-
nuo que informa sobre a vida 
que corre no seu curso rítmico 
e sempre reavivado. 

Assim como na música, 
esse ritmo, alterado pela 
adrenalina, pode variar para 
um “acelerando” ou “ritardan-
do”, isto é, mais acelerado ou 
mais lentamente, conforme 
as variáveis intrapsíquicas e 
intersubjetivas.

A fluidez ou o bloqueio 
podem se manifestar em de-
corrência do planejamento ou 
não do casal, na constituição 
da família com ou sem fi lhos. 
O desejo da gestação, quando 
compartilhado age nas fanta-
sias inconscientes do casal, 
que passa a idealizar o bebê 
que virá. 

A interação da dupla pode 
favorecer a emergência do 
maternal e do paternal, que se 
expressará após o nascimento 
da nova família, no acolhi-
mento e cuidado com o bebê. 
O bloqueio psíquico entre os 
companheiros sugere uma de-
savença que afetará o processo 
gestacional, o parto e o vínculo 
afetivo que se estabelecerá 
com o recém-nascido e afetará 
o seu desenvolvimento físico e 
emocional. O ritmo ostenta o 
desenho da dinâmica corporal 
e psíquica em sua fl uidez ou 
bloqueio. 

É o que se observa nos seres 

humanos, que trazem ineren-
te em si na carga genética, a 
espiral de hélice dupla que 
coreografa o bailado da vida. 
Isso mostra, por exemplo, 
como os bebês são tão diferen-
tes uns dos outros, inclusive 
irmãos e gêmeos. Uns são 
calmos, tranquilos e fl uidos, 
ajudando os pais a se sentirem 
mais seguros e confi antes. Já 
outros, se mostram agitados 
e inquietos, bloqueando o 
próprio acolhimento dos pais, 
de tal forma, que essa situação 
pode se tornar traumática e 
até fraturar a saúde grupal, 
obstruindo a métrica natural 
da família.

Esse contexto renovado com 
a chegada do novo membro 
familiar, pode se tornar mais 
ameno, pela contribuição de 
uma música suave, que pro-
mova tranquilidade e harmo-
nia ritmando o ambiente, na 
prevenção às alterações bior-
rítmicas, que podem provocar 
sintomas físicos e psíquicos. 
Nesses cenários em que os 
sujeitos estão inseridos, com 
seus confl itos, inseguranças 
e angústias, a busca por um 
atendimento psicológico pode 
cooperar para o equilíbrio 
emocional necessário à reor-
ganização do lar e retomada de 
seu andamento saudável.

Reconquistar o ritmo é as-
segurar uma práxis favorável 
à administração dos eventos 
cotidianos, que se apresen-
tam como imprescindíveis 
à existência humana. É ele 
que confere previsibilidade, 
por meio da organização do 
tempo, da estruturação dos 
compassos, dos atos e fatos, 
favorecendo a manifestação 
de afetos, diálogos e o com-
partilhamento de contrastes 
e consonâncias.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do livro 

‘Poemas de Amor e Vida’, Prêmio 
Cultura Nacional - Psicóloga, com 

pós em neuropsicologia.

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP
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Edital de Citação  Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0012181-70.2012.8.26.0565. O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a THIAGO SANZ MIRANDA, RG 46.032.803-7, CPF 231.002.408-20, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de 
R$ 3.415,77 (valor de julho de 2012), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, Efetue O Pagamento 
da quantia especificada, devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, de modo 
que ficará isento do pagamento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso 
não efetue o pagamento no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. nada mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Caetano do Sul, aos 30 de agosto de 2016.                                                    29 e 30/09Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.00 02. O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia 
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio dos Santos, RG 02725253, 
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 88.288,67, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513 ,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2016..                                                       29 e 30/09  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007693-87.2015.8.26. 0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento 
Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alexandre José Antonio, RG Nº 26.756.209-3, CPF/
MF Nº 141.860.668-50  que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança 
de R$ 8.850,34, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes 
e não foi cumprido. Não localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se 
como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2016.                                                        29 e 30/09

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IRENE DI PALMA, 
REQUERIDO POR JOSÉ DE ARIMATÉA BARBOSA JÚNIOR - PROCESSO Nº1051324-
18.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 26/01/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de IRENE DI PALMA, 
CPF 028.582.238-15, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
JOSÉ DE ARIMATÉA BARBOSA JÚNIOR. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2016. 
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SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2016

CONVÊNIO MÉDICO COMO BENEFÍCIO
Empresa pode oferecer o benefício do convênio médico ao funcionário 
e descontar parte do valor na folha? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O CASAL TRABALHA NA MESMA EMPRESA, AMBOS TEM 
DIREITO DE RECEBER O SALÁRIO FAMÍLIA. QUAL A BASE LEGAL?

O casal de segurados empregados que trabalham na mesma empresa 
e ambos têm salários dentro dos patamares de recebimento do salário 
família o direito se estende a ambos (Decreto 3048/99 art. 82 § 3°).

VALE ALIMENTAÇÃO PARA A EMPREGADA DOMÉSTICA
O benefício do vale alimentação pode ser oferecido e descontado do 
pagamento da emprega doméstica? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR PARA TRABALHO EM HOME OFFICE
Há algum impedimento risco ou exigência para a empresa em 
contratar funcionários de outra Cidade ou Estado, considerando 
que todos trabalharam em home office? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO LUCRO PRESUMIDO, QUAL O PERCENTUAL QUE A 
PESSOA JURÍDICA PAGA DE FUNRURAL, SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA? 

O produtor rural pessoa jurídica quando comercializa sua produção 
rural deve contribuir para a Previdência Social com o percentual 
de 2,85% sobre a receita bruta obtida nesta venda, nos termos 
do artigo 25, incisos I e II e § 1º da Lei 8.870/1994, com a redação 
dada pela lei nº 10.256/2001.

VERBAS RESCISÓRIAS POR JUSTA CAUSA
Quais as verbas rescisórias que devem ser pagas ao funcionário 
demitido por justa causa, devido à incontinência de conduta? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Os dados da Associação 
Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) 

apontam que o número já su-
pera a quantidade de processos 
contra veículos registrados em 
todas as eleições anteriores. 
O sistema Ctrl+X, da Abraji, 
mapea essas ações judiciais 
contra a divulgação de infor-
mações. “A Abraji vê com muita 
preocupação o que os políticos 
podem fazer para difi cultar o 
exercício do jornalismo e deci-
diu monitorar e mapear quem 
são as pessoas, os políticos, os 
partidos e os estados onde acon-
tecem com mais frequência 
esse tipo de situação”, explica o 
coordenador do projeto Ctrl+X, 
Thiago Mali.

De 2002 a 2014, o sistema da 
Abraji catalogou ações contra 
63 veículos movidas por par-
tidos e políticos. Somando-se 
todos os anos desde 2002, o 
projeto já identificou ações 
contra 147 publicações. A 
Associação ressalta que vários 
dos processos têm como alvo 
mais de um veículo. Além de 
partidos, Ministério Público 
Eleitoral também tem atua na 
proposição de ações judiciais 
contra veículos de mídia.

“Chamou atenção da Abraji 
que cada vez mais políticos 
entravam na justiça pedindo 
a retirada de notícias e que, 
por muitas vezes, isso estava 
se confi gurando em assédio 
ou intimidação dos jornalistas. 
Muitas vezes esses profi ssionais 
têm que responder na justiça, 
sendo desviados de suas fun-
ções. Em jornais menores ou 

O PSDB é o partido campeão em ações contra veículos de 

imprensa com 16% do total de pedidos judiciais.

Cerca de 17,5 milhões de 
pessoas morrem todos os 
anos vítimas de doenças car-
diovasculares (como ataques 
cardíacos e derrames) – causa 
número um de morte em todo 
o planeta. O alerta é da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) e foi feito ontem (29) 
em razão do Dia Mundial do 
Coração. De acordo com a 
entidade, grande parte dessas 
vítimas tinha comportamentos 
considerados não-saudáveis, 
como o tabagismo, o consumo 
de alimentos com excesso de 
sal e a prática de atividade física 
não-adequada.

Além disso, muitas dessas vi-
das, segundo a OMS, poderiam 
ser salvas por meio de melho-
rias no acesso à saúde, sobretudo no que 
diz respeito ao controle da pressão alta, do 
colesterol alto e de outras condições que 
aumentam o risco de doenças cardiovascu-
lares. Os dados mostram ainda que mais de 
75% das mortes provocadas por doenças 
cardiovasculares são registradas em países 
de baixa e média renda, sendo que 80% dos 
óbitos são causados especifi camente por 
ataques cardíacos e derrames.

Os fatores de risco comportamentais 
classifi cados como mais importantes pela 

Eleições 2016: 99 veículos de 
mídia enfrentam processos 

movidos por políticos
O número de processos movidos por partidos ou por políticos contra veículos de mídia aumentou na 
disputa eleitoral de 2016. Apenas neste ano, 99 veículos enfrentam processos na justiça
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“Nosso objetivo é tentar fazer 
com que a sociedade como um 
todo fi scalize quem usa esse ins-
trumento [de processar veicu-
los de imprensa] como forma de 
inibir a atuação da imprensa e 
também para que os jornalistas 
possam exercer sua função sem 
maiores obstáculos”, completa. 
Apenas no período eleitoral 
deste ano, candidatos a cargos 
eletivos tentaram recolher jor-
nais impressos, fechar rádios ou 
suspender suas programações 
ao menos 34 vezes. Em 27 ações 
houve o pedido de recolhimento 
de publicações e em sete, pedi-
do de suspensão ou fechamento 
de emissoras de rádio.

De acordo com a Abraji, 
na maior parte dos casos os 
candidatos argumentam que 
as notícias e críticas nos jor-
nais ofendem sua honra e são 
equivalentes a propagandas 
eleitorais negativas, pleitean-
do que as publicações sejam 
apreendidas ou que deixem 
de ser distribuídas. Em alguns 
casos, pedem para que a justiça 
determine que o jornal deixe de 
publicar no futuro notícias que 
possam ofender candidatos.

Para Thiago Mali, proibir 
um jornalista de divulgar uma 
informação é “preocupante”, 
pois o leitor acaba, de alguma 
maneira, prejudicado por não 
saber tudo que está acontecen-
do. “É bastante preocupante a 
gente acompanhar esse número 
alto de casos. Mostra que nós, 
como sociedade, temos que 
estar alertas para que o direito 
de acesso a informação não seja 
cerceado”, disse (ABr).

independentes que não tinham 
recurso para levar a cabo sua 
defesa, vimos que isso poderia 
fazer com que eles deixassem 
de falar por medo ou intimida-
ção de receber outros proces-
sos”, ressalta

Os nomes dos veículos pro-
cessados em 2016 mostram 
que há pelo menos 53 ações 
contra jornais e editoras, 18 
contra blogs, 11 contra sites e 
portais e 14 contra emissoras 
de rádio e TV. Os processos 
estão bem concentrados. Ao 
todo 45% dos 311 processos 
catalogados em 2016 têm como 
alvo informações publicadas 
nas plataformas das empresas 
Facebook ou Google. A maior 
parte das empresas possui 
apenas um processo catalogado 
contra si. O PSDB é o partido 
campeão do ranking elaborado 
com 16% do total de pedidos 
judiciais contra veículos de 
imprensa. Em seguida vem o 

PMDB (13%) e o PT (12%). O 
estado de São Paulo é o líder 
em judicialização, representan-
do 16% dos pedidos em juízo, 
seguido por Paraná (10%) e 
Minas Gerais (7%).

Ao todo, desde 2002, o sis-
tema da Abraji contabiliza 328 
ações judiciais contra veículos 
de imprensa em todo o país. Os 
candidatos a prefeito somam 
37% dos proponentes às ações, 
além de candidatos ao governo 
(23%) e às câmaras legislativas 
estaduais (6%). As principais 
alegações dos candidatos é 
difamação e violação à legisla-
ção eleitoral. Segundo Mali, a 
criação do Ctrs+X estimula o 
debate em torno dos proces-
sos judiciais contra veículos 
de imprensa. “É importante 
mapear os candidatos que no 
discurso defendem a liberdade 
de imprensa, mas são os que 
mais têm processos para tirar 
notícias do ar”, alerta.

OMS: 17,5 milhões de pessoas morrem 
todos os anos de doenças cardiovasculares

Muitas vidas poderiam ser salvas por meio de melhorias no 

acesso à saúde, sobretudo no que diz respeito ao controle da 

pressão alta e do colesterol alto.
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alimentos para menos de uma 
colher de chá por dia.

A organização ressalta que 
um ataque cardíaco ou um der-
rame podem ser os primeiros 
sinais de alerta para um prob-
lema ainda maior. Os sintomas 
incluem dor ou desconforto 
no centro do peito e dor ou 
desconforto nos braços, no 
ombro esquerdo, nos cotovelos, 
na mandíbula ou nas costas. A 
pessoa também pode apresen-
tar difi culdade para respirar ou 
falta de ar; enjoos e vômitos; 
tontura e desmaios; suor frio; 
e palidez. Mulheres têm maior 
chance de apresentar falta de 
ar, náusea, vômito e dor nas 
costas ou na mandíbula.

O sintoma mais comum do 
derrame é fraqueza súbita na face, nas 
pernas ou nos braços, particularmente 
em um único lado do corpo. Outros sinais 
incluem: confusão, difi culdade para falar 
ou compreender falas; difi culdade para 
enxergar; difi culdade para andar, tontura, 
perda do equilíbrio ou da coordenação; dor 
de cabeça severa de causa desconhecida; 
e desmaio ou inconsciência. A orientação 
é que pessoas que apresentem esses sin-
tomas procurem auxílio médico imediato 
(ABr).

OMS, no caso de doenças cardiovasculares, 
são: dietas não-saudáveis, sedentarismo, 
tabagismo e consumo abusivo de álcool. Os 
efeitos desses hábitos podem aparecer por 
meio de sinais como pressão alta, glicose 
sanguínea elevada, grande número de lipí-
dios no sangue, obesidade ou baixo peso. 
Segundo a entidade, a prática de 30 minutos 
de atividade física diária ajuda a prevenir 
esse tipo de problema. Outra orientação 
é consumir pelo menos cinco porções de 
frutas e vegetais por dia e reduzir o sal nos 

Gorjeta por meio de cartões de 
crédito e débito

Aguarda designação de relator na Comissão de Assuntos Econômicos o 
projeto que permite o pagamento de gorjeta por meio de cartões de crédito 
e débito. A gorjeta destinada aos trabalhadores dos estabelecimentos que 
menciona (bares, restaurantes, hotéis e assemelhados) seria separada do 
valor que se destina ao estabelecimento comercial. 

Tal separação e sistematização fi cariam a cargo das operadoras de cartão 
de crédito e débito. Ao apresentar o projeto, o deputado Glauber Braga 
argumentou que a moeda eletrônica vem se impondo, com tendências 
mesmo de substituir o papel moeda. Em razão disso, seria justo, segundo 
ele, facilitar a vida do cliente ao permitir a ele dar gorjeta pelo cartão.

“Muitas vezes o cliente deseja regalar com gorjeta os trabalhadores 
de restaurantes ou bares, ou hotéis, e lhe faltam os meios. Além disso, 
existindo a fatura própria, fi cará mais fácil o controle dos trabalhadores 
ao que realmente lhes cabe”, argumenta o deputado na justifi cativa do 
projeto. Pela proposta, as operadoras terão seis meses após a publicação 
da lei para se adequar à nova norma (Ag.Senado).

Edital de Intimação, com prazo de 15 dias.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional 
VII - Itaquera, Estado de São Paulo. Proc. Nº 0008299-86.2016.8.26.0007.  Dr(a). Daniel Fabretti, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação 
da(s) Executada(S) CAMYLA MUNIZ DA SILVA, RG 33.307.043-9, CPF nº 224.347.758-02, expedido 
com prazo de 15 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) o Cumprimento 
de Sentença que lhe move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a(s) 
executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, para que efetue 
o pagamento do valor de R$17.923,59 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
apagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, a flui após o decurso do prazo de 20 dias deste edital, 
sob pena de multa de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 
15 (quinze) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei  NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2016.             30/09 e 01/10

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

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 - Ofi cial

O pretendente: JEFFERSON ADÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (22/02/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar Adão e de Sonia Regina de Souza Adão. A pretendente: 
LETICIA DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta 
Capital, Vila Matilde - SP, no dia (10/09/1988), residente e domiciliada nesta Capital - SP, 
fi lha de Antonio do Espirito Santo e de Aurea Pereira Dias. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

BM&F BOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCAD. E FUTUROS. torna público que 
requereu na CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para Bolsa de 
Mercadorias e Futuros, sito à Rua Ricardo Prudente de Aquino, nº 85. Tamboré. Cep: 
06543-005. Santana de Parnaíba/SP. 


