
A natureza é 

multiplicadora por 

excelência. Uma 

pequena semente de 

carvalho em um solo 

fértil se transforma em 

uma árvore frondosa, 

benefi ciando a todos que 

dela se aproximarem

O poder da multiplicação é 
um forte aliado na geração 
de riquezas.

Aproveite muito bem a leitura 
deste artigo. Nele, não há teorias 
a serem compreendidas. Há ape-
nas uma ilustração cuja essência, 
estou certo, fi cará gravada na sua 
mente e o ajudará a modifi car 
muitas de suas crenças sobre 
dinheiro. Imagine-se participan-
do do meu curso Prosperidade: 
abundância ao seu alcance. 

Eu tiro uma nota de um real da 
minha carteira e anuncio: 

— Eu tenho um real e quero 
comprar algo. Pode ser um obje-
to, uma informação, um serviço, 
divertimento... O que vocês têm 
a me oferecer?

Um dos participantes me ofe-
rece um lápis por um real e eu 
aceito comprá-lo. Eu fi co com o 
lápis e o participante com a nota 
de um real. 

Agora, ele anuncia: — Eu tenho 
um real e quero comprar algo.

Alguém se oferece para fazer-
lhe uma massagem nos pés (re-
fl exologia) durante três minutos 
por um real. O participante aceita 
e a transação se concretiza. O 
massagista, agora com um real 
em mãos, anuncia: — Eu tenho 
um real e quero comprar algo. 
Um jovem participante diz que 
tem uma piada para vender. O 
massagista gosta da idéia e lhe 
dá a nota de um real. 

O jovem conta a piada, todos 
riem, e ele anuncia: — Eu tenho 
um real e quero comprar algo. 

Alguém se levanta e diz que fez 
uma recente pesquisa cinema-
tográfi ca e se dispõe a revelar os 
nomes dos três melhores fi lmes 
da década por um real. O jovem 
concorda. Todos fi cam sabendo os 
nomes dos três melhores fi lmes 
da década e o dinheiro, mais uma 
vez, troca de mãos. 

E o pesquisador de filmes 
anuncia: — Eu tenho um real e 
quero comprar algo. 

Desta vez, eu, facilitador do 
curso, digo que tenho a explica-
ção de como esse jogo funciona 
e estou disposto a revelá-la por 
um real. O pesquisador me passa 
a nota de um real e eu, então, 
explico. Agora, pare de imaginar 
e veja o que aconteceu: no fi nal 
do jogo eu tinha o lápis, que havia 
comprado com a minha nota de 
um real, e a nota de um real estava 
de volta às minhas mãos. 

Várias transações acontece-
ram: objetos mudaram de mãos, 
informação foi transmitida, houve 
prestação de serviços, coisas foram 
aprendidas e houve, também, 
diversão. Mas o que aconteceu 
mesmo foi a mais simples demons-
tração que se pode dar de que “todo 
centavo gasto volta às nossas mãos 
multiplicado, seja em dinheiro ou 
em outra forma de recompensa”.

Essa é, talvez, a forma mais 
fácil de compreender como o 
Multiplicador Keynesiano pode 
ser aplicado ao nosso dia-a-dia. 
Coincidência ou não, conta a Bí-
blia que um dos milagres de Jesus 
Cristo foi o da multiplicação: com 
cinco pães e dois peixes, ele deu 
de comer a mais de cinco mil 
pessoas (Mateus, 14:13-21).

(*) - Médico cardiologista, viveu 17 
anos nos Estados Unidos, onde 

realizou treinamentos e pesquisas 
na Harvard Unversity, Baylor College 

of Medicine e Thomas Jefferson 
University. Palestrante internacional, 
ex-diretor da Merck Sharp & Dohme 

e da Ciba-Geigy Corporation, e autor 
de vários livros que se tornaram 

best-sellers (www.lairribeiro.com.br).

Lair Ribeiro (*)

O milagre da 
multiplicação
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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: JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido Jacobina - BA, no dia (06/06/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Nascimento de Sousa e de Anaci Gomes da Silva. A pre-
tendente: SARA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (03/02/1998), residente e domiciliada em Moreno - PE, fi lha 
de  José Francisco dos Santos e de Maria de Fátima Gomes dos Santos. Obs.: Bem 
Com cópia enviada a Unidade de Serviço do Cartório do Município de Moreno - PE, onde 
será realizado o casamento. 

O pretendente: CELSO JUNIOR DO REIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
Maringá (1º Ofício) - PR, no dia (23/04/1971), residente e domiciliado nesta Capital - SP, 
fi lho de João Felismino do Reis e de Julia Maria dos Reis. A pretendente: ANDRÉA MEN-
DES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vencedora, nascida neste Subdistro - SP, 
no dia (28/09/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João José da 
Silva e de Maria Auxiliadora Mendes da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: MARCIO WALLACE SANTANA PRADO, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (28/04/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Prado e de Maria Elieide Santana. A 
pretendente: JOSEFA VALDICELIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão profes-
sora, nascida em Cícero Dantas - BA, no dia (12/08/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Lino de Souza e de Josefa Genilza de Souza. 

O pretendente: HELIO ROMERA CERVILLA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (06/09/1954, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Luiz Romera Cervilla e de Anna Rosa Silva Cervilla. 
A pretendente: MARLI TRINDADE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão opera-
dora de selecionamento, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/02/1966), residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Maria José Trindade. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: RAPAHEL HUMBERTO FLORES HIRSCHMANN, estado civil solteiro, 
profi ssão motoboy, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (04/08/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Walter Georg Hirschmann e de Ivete Flores 
Hirschmann. A pretendente: IONE ALBUQUERQUE  DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista contábil, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (03/10/1985), 
residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Geruza 
Maria de Albuquerque. 

O pretendente: MARCOS CHAVES ISSA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
neste  Subdistrito - SP, no dia (22/11/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Marcelo José Issa e de Keller Cristina Chaves Issa. A pretendente: LUANA DE 
JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida neste 
Subdistrito - SP, no dia (28/04/1986), residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, fi lha 
de Domingos Francisco de Oliveira e de Maria Calixta de Jesus.

O pretendente: GIVANILDO FERREIRA NERY, estado civil solteiro, profi ssão cortador 
modelista, nascido em Itabuna (2º Ofício) - BA, no dia (05/06/1976), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Argen Gualberto Nery e de Maria de Lourdes 
Ferreira Nery. A pretendente: GEISA DOS SANTOS MENDONÇA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de maquinas, nascida em Itabuna (Distrito de Ferradas) - BA, no dia 
(30/05/1981), residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, fi lha de Wedson Mendonça 
Souza e de Zelia dos Santos Mendonça.

O pretendente: MAILDO GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Alagoa - MG, no dia (02/09/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Joaquim Antonio de Souza e de Maria Tereza de Souza. A pretendente: 
VERA LÚCIA DAS CANDEIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida Guiricema 
(Distrito Vilas Boas) - MG, no dia (29/06/1962), residente e domiciliada nesta Subdistrito 
- SP, fi lha de Jorge das Candeias e de Terezinha José Ferreira. 

O pretendente: DANIEL MARTINS MORETTO, estado civil solteiro, profi ssão recreador, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (10/08/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de João de Souza Moretto e de Sônia Regina Martins Moretto. A pre-
tendente: KELLY FABIANA DE BRITO AYRES, estado civil solteira, profi ssão recreadora, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/05/1981), residente e domiciliada nesta 
Subdistrito - SP, fi lha de José Geraldo Ayres da Silva e de Maria Celina de Brito Ayres. 

O pretendente: RODRIGO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (28/10/1993), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Laís Gomes da Silva. A pretendente: CAROLINE 
OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, 
Itaim Paulista - SP, no dia (13/01/1997), residente e domiciliada nesta Subdistrito - SP, 
fi lha de José Adilson Lima e de Nilcelene de Oliveira.

O pretendente: MARCELO JOSÉ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
de expedição, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (15/05/1970), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José de Souza e de Benedita Santos de Souza. 
A pretendente: MARIA LUCIA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (07/04/1973), residente e domiciliada nesta 
Subdistrito - SP, fi lha de Erivaldo Alves Feitoza e de Antonia de Jesus Lucas Feitoza. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliada.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CHAIM KARAGUILLA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/10/1995, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Benjamin Karaguilla e de Debora Karaguilla. A 
pretendente: RIVKA CHAMMAH, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/11/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Ezra Chammah e de Mônica Sommer Chammah.

O pretendente: GEORGE GUILHERME FELDMANN BRUMMER, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/08/1982, residente em São Paulo Capital, e domiciliado em Londres - Inglaterra, fi lho 
de Bernardo Macedo Brummer e de Rachel Feldmann Brummer. A pretendente: SARA 
LOUISE CLUDERAY, nacionalidade britânica, estado civil divorciada, profi ssão gerente do 
governo local, nascida em Leeds - Inglaterra, no dia 13/03/1975, residente e domiciliada 
em Londres, Inglaterra, fi lha de Peter Joseph Cluderay e de Anne Cluderay. 

O pretendente: RENATO AUGUSTO GUINTHER, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão autonomo, nascido em Maringa - PR, no dia 06/02/1985, residente  
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Suely Elizabeth Guinther. A pretendente: MAR-
CELLE ALDINY HURTADO CANO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 22/11/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Bernardo Hurtado Cano Sobrinho e de Sara Gomes. 

O pretendente: HELIO DE OLIVEIRA CARDOSO FILHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão servidor público federal, nascido em Salvador - BA, no dia 
21/11/1979, residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helio de Oliveira Cardoso 
e de Inez Augusta de Viana Bandeira Cardoso. O pretendente: BRUNO MEIRA CASTRO 
TRINDADE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Salvador - BA, no dia 27/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Rui Trindade e de Teonia Meira Castro Trindade. 

O pretendente: LEANDRO CHIQUIE FERRANTE TRIPI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/06/1986, residente  e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Ferrante Tripi e de Ivone Ines Chiquie Sauma Ferrante 
Tripi. A pretendente: GABRIELA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Rio Claro - SP, no dia 27/05/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Crispim José Ferreira e de Marta Raquel Gianei Ferreira.

O pretendente: ALASTAIR TRUMP, nacionalidade britânica, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Hong Kong - China,  no dia 07/08/1985, residente  e domiciliado neste 
Subdistrito, SP, fi lho de Andrew Trump e de Avril Lais Trump. A pretendente: EMILIANA 
ROLIM CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Sorocaba (1º Subdistrito) - SP, no dia 31/12/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de João Alves Cardoso e de Maria Lucia Rolim Cardoso.

O pretendente: OCTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido em Pouso Alegre - MG,  no dia 23/04/1983, residente  e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Braz dos Santos e de Nanci de Oliveira 
Santos. A pretendente: LÍCIA CRIVELARI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, pro-
fi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/08/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luiz Crivelari e de Laura Aparecida Gonçalves Crivelari.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE FAZIA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP,  no dia 13/04/1989, residente  e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Luiz Fazia Junior e de Laurady Thereza Figueiredo 
Fazia. A pretendente: JULIANA GRECCO FABER, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Antonio Faber e de Suely Grecco Faber. 
Obs.: Cópia do edital enviado ao Cartório de residência do pretendente. 

O pretendente: ROBERTO MILLER MACHADO TORRES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP,  no dia 09/07/1983, 
residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Ivan Machado Torres e de 
Liana de Pinho Miller. A pretendente: MICHELE DA SILVA GONSALES, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fernando Gonsales 
e de Vânia Maria Brasilino da Silva Gonsales. 

O pretendente: PEDRO COSTA REIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Recife - PE,  no dia 03/08/1987, residente  e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Thomas Francisco Reis Neto e de Mirian Costa Reis. A pretendente: ANAÍS 
SUASSUNA SIMÕES, nacionalidade francesa, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Toulouse, França, no dia 24/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Diogo Ardaillon Simões e de Isabel de Andrade Lima Suassuna. 

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
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O pretendente: CHRISTIAN NERY DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão metroviário, nascido em São Paulo - SP,  no dia 08/01/1991, residente  
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nei Nery dos Santos e de Debora Pires Nery dos 
Santos. A pretendente: CAMILA VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de João Batista Vieira e de Marisa Midina Vieira. 

O pretendente: ANDRÉ ARAÚJO DE MORAES SCARPA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP,  no dia 30/09/1983, 
residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos de Moraes Scarpa e de Ro-
sane Maria Araujo Scarpa. A pretendente: MARIA DO ROSÁRIO MARTINS BORGES 
DE PINHO, nacionalidade portuguesa, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em Porto - Portugal, no dia 28/01/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de  José Júlio da Mota Borges de Pinho e de Lídia Esperança dos Santos Martins 
Borges de Pinho.

O pretendente: GUILHERME MARÇAL ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Araçatuba - SP,  no dia 17/07/1986, residente  
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Avelino Aparecido Rocha e de Carla Tozzi Mar-
çal Rocha. A pretendente: VICTORIA BESSELL DE JORGE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/08/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Nogueira de  Jorge e de 
Valéria Passos Bessel de Jorge. 

O pretendente: GIUSEPPE RENATO DI MARZO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP,  no dia 05/03/1981, 
residente  e domiciliado na Vila Buarque, São Paulo, SP, fi lho de Giusto Di Marzo e de 
Maria Cristina Bergmanhs Di Marzo. A pretendente: DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYA-
MA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 09/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Edivaldo Massazo Utiyama e de Maria Cristina Odagiri Utiyama.

O pretendente: PEDRO DANIEL MAYNARD ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão servidor público, nascido em São Paulo - SP,  no dia 12/08/1981, 
residente  e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Virgílio Luthero Maynard Ferraz 
Araújo e de Olívia Daniel Araújo. A pretendente: LIVIA ISHIDA MORITA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão servidora pública, nascida em Araçatuba - SP, 
no dia 18/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rene Massanori 
Morita e de Marcia Kimiyo Ishida Morita. 

O pretendente: IVO LISBÔA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em Lobato - PR,  no dia 01/07/1959, residente  e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lisbôa da Silva e de Geraldina Maria da Silva. A preten-
dente: NEUSA RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Tabarai - SP, no dia 03/06/1962, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Rodrigues de Souza e de Helena de Souza Brito. 

O pretendente: ROBERTO SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão desgner gráfi co, nascido em Salvador - BA,  no dia 17/10/1974, residente  e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Oliveira Santos e de Maria Lúcia Silva 
Santos. A pretendente: SONIA RIBEIRO DE BRITO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão atriz, nascida em Salvador - BA, no dia 09/10/1966, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Souza de Brito e de Maria Ribeiro 
de Brito. 
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Os ventos da Primavera Árabe, que soprou 
pelo Mediterrâneo e enterrou mais de 40 
anos de regime autoritário, com a vã espe-

rança de criar novas instituições democráticas, 
conduziram o país a uma nova fase de guerra 
civil, após aquela iniciada com a revolução.

O sonho de criar um governo unitário, capaz 
de enfrentar a emergência do terrorismo e a crise 
migratória, se realizou apenas no papel, levando, 
ao invés disso, a uma descentralização política 
e administrativa, apesar dos esforços da ONU 
e da comunidade internacional. Do punho de 
ferro de Kadafi , a Líbia passou para um período 
de anarquia institucional, que atualmente opõe 
as forças do Conselho Presidencial, liderado 
por Fayez al Sarraj - apoiado pelo Ocidente e 
pela ONU, às autoridades de Tobruk, no leste, 
sustentadas pelo comandante das Forças Ar-
madas, Khalifa Haftar.

Tobruk e seu Parlamento não reconhecem 
o governo de Trípoli, nascido em dezembro de 
2015, no Marrocos, e o defi nem como ilegítimo. E 
a disputa por poder se refl ete também no campo 

Desde a queda de Kadhafi , a Líbia sofre 

com insegurança e penúria.

5 anos após morte de Kadafi , 
Líbia vive à beira do colapso

Caos, colapso econômico, terrorismo e tensões políticas. Cinco anos depois da morte do ex-ditador 
Muammar Kadafi , a Líbia segue afundada em uma crise sem precedentes.

de batalha. Um exemplo disso é a blitz de Haftar 
em setembro passado para tirar de milícias fi éis 
a Trípoli o controle de portos exportadores de 
petróleo. Também houve a recente tentativa de 
golpe na capital por parte de grupos ligados à Ir-
mandade Muçulmana e guiados pelo ex-premier 
Khalifa Al Ghwell. Central nesse contexto é o 
confl ito com o Estado Islâmico (EI) em Sirte, 
cidade onde Kadafi  foi morto.

Embora a parábola do grupo jihadista esteja 
em sua fase descendente, graças às milícias 
que a bombardeiam há meses com a ajuda dos 
EUA, muitos especialistas ainda temem que a 
Líbia possa se tornar uma nova Somália. Além 
disso, o explosivo quebra-cabeças líbio ainda 
inclui organizações inspiradas na Al Qaeda em 
Bengasi, numerosos atentados contra civis, a 
tragédia dos imigrantes no Mediterrâneo e o 
drama dos deslocados internos.

Essa é a herança deixada por aquele 20 de 
outubro de 2011, quando a Primavera Árabe 
encerrou a vida e o domínio de um dos ditadores 
mais cruéis e longevos do século XX (ANSA).
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OURO VERDE CHEMICALS LTDA. Torna público que requereu junto a CETESB a
Renovação da Licença de Operação p/ Indústria e comércio de produtos químicos,
localizada à Av. Papa João XXIII, nº 4584, Vila Noêmia –Mauá - Cep: 09370-800.

ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA. Torna público que requereu junto a CETESB a
Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de Colas industriais, localizada à
Rua Minas Gerais, nº 160 - Vila Oriental - Município: Diadema - Cep: 09941-760.

SMART FER FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA - ME. Torna público que requereu
junto a CETESB a Licença Prévia e Instalação p/ Fabricação de ferramentas, localizada
à Av. Industrial, nº 2231- Campestre - Santo André - Cep: 09080-510.

POLI CIA LTDA - ME, torna público que requereu na CETESB a Renovação da Licença
de Operação para fabricação de outros produtos de metal não especificados
anteriormente, sito à Rua Elba nº 93 - Vila Moinho Velho - CEP 04285-000 - São Paulo/SP.

Marcenaria Rodolpho Ltda - ME, torna público que requereu à Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente, a Licença de Operação, p/ serviço de montagem e
acabamento de móveis de madeira, associados à fabricação de móveis, sito à Av. Maria
Estela, 90, Jd. Maria Estela, São Paulo, SP.

TECMIX CONCRETO - EIRELI. Torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010436 com val. até 10.10.2020 para Fabricação de Massa
de Concreto preparada para construção sito á Estrada de Santa Isabel nº 7.525 - Gleba
01 - Jardim Luana - Itaquaquecetuba - SP.
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