
A música é o 

instrumento que tem a 

força de unir o belo, o 

sonho e a fantasia

Dezembro é o mês do 
ano em que se come-
mora o Natal, data do 

nascimento do menino Jesus. 
Esse dia especial, repleto de 
símbolos como o presépio, a 
árvore, os enfeites, culmina 
com a fi gura tão conhecida e 
querida como a do Papai Noel, 
o bom velhinho de barbas 
brancas. 

A alegria da petizada se faz 
presente e o dia 25, ansiosa-
mente aguardado, carrega a 
esperança dos pequeninos e 
a imaginação sobre a hora da 
chegada do velhinho vestido de 
vermelho, touca e o indispen-
sável saco nas costas, onde se 
encontram os sonhados brin-
quedos. Festividades, como 
essa data tão emblemática, 
respondem às necessidades 
humanas de receber colo e 
aconchego.

As músicas natalinas re-
montam os tempos antigos e, 
com elas, seus sons singelos e 
alegres são tocados e cantados 
durante o tempo que antecede 
o Natal. Jingle Bells é uma das 
melodias que se tornou popular 
nos eventos comemorativos de 
fi nal de ano, trazendo consigo o 
sentimento de amor e união. É 
uma peça curta de fácil memo-
rização, com estribilho vivo e 
repetitivo como um ritornello. 
A intenção deste vai e volta é 
facilitar o reconhecimento da 
música, letra e, principalmen-
te, o soar dos sinos anunciando 
a chegada do Deus menino.

O Natal, como uma época 
simbólica e marcante, quan-
do a sonoridade perpassa os 
corações, contém melodias 
que refl etem o encanto da 
celebração e o refrão, apoia-
do pela harmonia, contagia e 
transcende as gerações. Esse 
vínculo familiar reúne as pes-
soas ao redor da árvore, junto 
da qual os presentes dormem 
em suas coloridas embalagens, 
à espera de serem despidos de 
seus invólucros. 

A ceia típica de cada cultu-
ra, de cada classe socioeco-
nômica, registra a propagação 
de um momento singular e, 
ao mesmo tempo universal. 
Todos esses signos natalinos 
indicam a retomada de expe-
riências primitivas que, ainda 
que não sejam devidamente 
nomeadas, levam à ilusão 

de completude e realização. 
Entre realidade e fantasia, 
embalados pelas músicas 
natalinas, os sujeitos são 
tocados pelas histórias que 
lhes habitam e que fazem sua 
des-afi nação.

A diversidade nas formas 
do viver, decorrentes de de-
sigualdades sociais, culturais, 
econômicas, perfi ladas com a 
inequidade de se colocar no 
lugar do outro, provoca mar-
cas emocionais, alterando a 
percepção das comemorações 
natalinas como algo alegre 
ou nem tanto. Com isso, a 
construção da saúde física e 
psíquica de um povo, revelará 
sua condição de intersubje-
tividade no ato de doar, de 
se doar e dotar esses acon-
tecimentos de esforços pela 
reciprocidade. Para concluir 
este ano de grandes desafi os, 
desejamos, em comunhão 
com os nossos leitores, que a 
Luz, a Paz, o Acolhimento e a 
Prosperidade envolvam toda a 
Humanidade.

Em sociedades que produ-
zem grande distanciamento 
entre classes de cidadãos, pri-
vilegiando um modus operandi 
em contraponto à diversidade 
de outras manifestações so-
ciais, legítimas, o incitamento 
à violência é uma variável im-
plicitamente construída para 
a manutenção da conjuntura 
vigente em que instituições 
políticas produzem instabili-
dade econômica. 

Utilizando de falácias, os 
políticos invertem valores, 
transformando a res-publicae 
em espaço deliberado para 
interesses furtivos. Famílias 
com desemprego, morbidade 
pelo país, disponibilizam in-
fantes ávidos por desfrutar do 
deslumbramento exposto nas 
vitrines e ter ao menos um dia, 
em sua curta vivência, o sonho 
realizado.

Para concluir este ano de 
grandes desafios, deseja-
mos, em comunhão com os 
nossos leitores, que a Luz, 
a Paz, o Acolhimento e a 
Prosperidade envolvam toda 
a Humanidade.
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Com a chegada das férias 
escolares e a possibili-
dade de muitas crianças 

e adolescentes viajarem nesta 
época do ano, o Colégio No-
tarial do Brasil – Seção São 
Paulo (CNB/SP), entidade que 
congrega os cartórios de notas 
paulistas, orienta os pais a 
verifi carem com antecedência 
se existe a necessidade de 
autorização de viagem para 
seus fi lhos, seja para viagens 
para dentro ou fora do Brasil, 
a fi m de evitarem problemas na 
hora de embarcar ou de pegar 
a estrada. 

É bom lembrar que, em to-
das as situações, os viajantes 
devem portar documento de 
identifi cação. As crianças e os 
adolescentes que não tiverem 
carteira de identidade deverão 
viajar com a certidão de nasci-
mento original ou autenticada. 
Principalmente pais solteiros, 
divorciados ou aqueles que 
forem embarcar sem seu par ao 
exterior precisam de atenção 
redobrada. “Nossa legislação 
obriga a autorização do pai que 
não esteja acompanhando a 
criança, mesmo que ela esteja 
na companhia do outro”, afi rma 
Andrey Guimarães Duarte, 
presidente do CNB/SP.

De acordo com a Resolução 
nº 131 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a autoriza-
ção para a viagem de menores 
ao exterior deve ser feita por 
instrumento público ou do-
cumento particular com fi rma 
reconhecida em cartório. O 
texto deve prever um prazo de 
validade e dispensa a inclusão 
de fotografi a da criança. Se isso 
não for feito, a autorização fi ca 
automaticamente válida por 
dois anos. O formulário mo-
delo pode ser encontrado no 
site da Polícia Federal: (http://
www.pf.gov.br/servicos-pf/

Autorização de viagens para 
crianças e adolescentes

As crianças e os adolescentes que não tiverem carteira de identidade deverão viajar com a certidão de 
nascimento original ou autenticada

passaporte/3_edicao_manu-
al_menores.pdf/view).

O CNB/SP alerta que o reco-
nhecimento de fi rma feito por 
autenticidade, com a presença 
no cartório da pessoa que au-
toriza a viagem, é, sem dúvida, 
mais recomendável para essas 
situações, uma vez que mi-
nimiza consideravelmente a 
possibilidade de ocorrer viagem 
de crianças e adolescentes 
em desconformidade com a 
vontade dos pais, ajudando 
inclusive no combate ao tráfi co 
internacional de crianças. A 
associação ressalta ainda que 
os pais devem tomar cuidado 
mesmo com as crianças que já 
possuem o novo passaporte, no 
qual a página de identifi cação 
inclui um campo para autori-
zação prévia dos responsáveis 
para viagem de menores desa-
companhados.

“O documento emitido pela 
Polícia Federal não prevê algu-
mas situações que o instrumen-
to público pode contemplar e 
que são de extrema importância 
para os pais. Por exemplo, não 
é possível informar com quem a 

criança poderá viajar, qual será 
o destino ou ainda o período 
do passeio. Na autorização de 
viagem individual, é possível 
indicar também um prazo de 
validade, o que não acontece 
com a autorização feita no 
passaporte”, diz Andrey. 

Seguro viagem - Outra dica 
para quem vai viajar ao exterior 
é o seguro viagem oferecido 
por várias empresas de cartões 
de crédito. Para ter acesso ao 
serviço é necessário comprar a 
passagem na função crédito e 
entrar em contato com a ope-
radora antes da viagem para 
emissão do comprovante do 
seguro. É importante confi rmar 
previamente todos detalhes dos 
benefícios que também podem 
ser estendidos ao cônjuge ou 
companheiro, desde que a união 
estável tenha sido lavrada em 
cartório de notas.

“O contrato de união estável 
é importante, porque além de 
comprovar o vínculo entre as 
pessoas, possibilita ao casal 
benefícios como a inclusão em 
planos de saúde e seguros de 
vida, além de facilitar a com-

provação da união em caso de 
separação ou morte de um dos 
indivíduos, pensão e divisão de 
bens, entre outros direitos. O 
documento registra também a 
data de início da união”, explica 
Andrey.

Representante legal - Para 
quem vai fi car muitos dias fora 
do Brasil, o CNB/SP aconselha 
deixar uma procuração pública 
com alguém de confi ança. “Nun-
ca se sabe o que pode aconte-
cer e o problema pode tomar 
proporções indesejadas caso a 
pessoa não deixe um represen-
tante no País”, afi rma Andrey. 
A procuração é o instrumento 
pelo qual uma pessoa nomeia 
outra de sua confi ança como seu 
representante (procurador), 
para agir em seu nome em de-
terminada situação em que não 
possa estar presente.

Para fazer o documento, basta 
o interessado procurar um car-
tório de notas portando o docu-
mento de identidade original e 
indicar os dados de quem deseja 
nomear como procurador, bem 
como os poderes que lhe serão 
conferidos (CNB/SP). 
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CANCELAMENTO DO PRÓ-LABORE
Empresário aposentado não deseja mais fazer a retirada de pró-labore, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA SE APOSENTOU E VAI CONTINUAR TRABA-
LHANDO, TEMOS QUE CONTINUAR DESCONTANDO O INSS?

Caso a trabalhadora resolva continuar trabalhando após confir-
mação do benefício pelo INSS, o contrato de trabalho não sofre 
nenhuma modificação, a trabalhadora continua recebendo salário, 
o empregador recolhendo FGTS, declarando e-SOCIAL, e pagando 
o DAE mensal normalmente, com a parte que suporta e do que 
foi descontado da trabalhadora a título de INSS. FUNDAMENTO: 
Decreto 3.048/1999, que é o RPS, art. 9°, § 1°.

PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO EM DINHEIRO
Empresa e obrigada a dar almoço a seus funcionários em dinheiro, caso 
venha a suspender o valor, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REINTEGRAÇÃO POR GRAVIDEZ
Funcionária que foi demitida grávida. Após a comprovação da gravidez, 
ela procurou a empresa e será reintegrada. Quais são os procedimentos 
no processo de reintegração? Saiba mais acessando acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAÇÃO POR ESTABILIDADE DE APOSENTADORIA CALCULADA 
NA RESCISÃO TEM INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA?

Se o pagamento da indenização estiver dentro do preceitos do art.39/
RIR/99, inciso XX, os valor será isento de imposto de renda na fonte,  
se tal valor não estiver contido neste artigo será tributado pela tabela 
progressiva normalmente.

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 16
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Bramis Parts – Equipamentos Magnéticos Ltda – ME torna público que requereu à
CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação, para fabricação de núcleos
magnéticos, à Rua Estados Unidos, 539, Centro, Diadema.

A varicocele – que são como 
varizes nos testículos – está 
entre as principais causas de 
infertilidade masculina, e que 
merecem atenção quando há 
o desejo de ser pai. A doença 
é responsável por 40% dos 
casos e os sintomas podem 
não ser percebidos por anos. 
É importante que se tenha um 
diagnóstico precoce, desde a 
adolescência, pois, se o pro-
blema se agravar, como nos 
quadros em que leva a uma 
atrofi a testicular, há chances 
de não ser revertido.

“Trata-se de uma dilata-
ção das veias que impede o 
sangue de circular para fora 
dos testículos, causando um 
refl uxo e levando-o de volta 
ao órgão. Com isso, a tempe-
ratura aumenta e o número 
de espermatozoides diminui”, 
explica o Dr. Mauro Bibancos, 
andrologista e especialista 
em medicina reprodutiva do 
Grupo Huntington. 

A ocorrência dessa condição 
é mais comum em homens de 
20 a 50 anos. Os sintomas, no 
entanto, são imperceptíveis, 
e um andrologista deve ser 
procurado para auxiliar no 

Neymar e CR7 
cobram para 
assinar cromos

Neymar e Cristiano Ronaldo 
faturaram milhares de dólares 
para autografar fi gurinhas que 
foram vendidas pela Panini, 
informou o site “Football Leaks” 
em publicação do jornal “El 
Mundo” na última quarta-feira 
(7). Enquanto o brasileiro fatu-
rou US$ 50 mil (R$ 169,5 mil) 
para autografar 600 fi gurinhas 
com sua imagem em 2013, o 
que dá US$ 83 (R$ 281) por 
peça, CR7 ganhou US$ 175 mil 
(R$ 593,2 mil) em 2015 para 
autografar mil cromos. 

Entre outros detalhes revela-
dos pelo “Football Leaks”, está 
uma cláusula do contrato do 
astro português de que nenhum 
empregado seu poderá falar 
sobre a vida pessoal do jogador 
por até 70 anos sob pena de 
receber uma multa de 300 mil 
euros (cerca de R$ 1 bilhão). Já 
o italiano Mario Balotelli tinha 
uma cláusula no contrato que 
exigia “bom comportamento” e 
pagava 1 milhão de libras (R$ 
4,3 milhões) por isso. 

Outro ponto revelado pelo 
“El Mundo” é que o argentino 
Ezequiel Lavezzi cobrou do 
Hebei Fortune mais de US$ 56,7 
milhões (R$ 192,2 milhões) por 
23 meses de trabalho, ou seja, 
recebeu US$ 57 (R$ 193) por 
minuto de contrato (ANSA).

Varicocele, maior inimigo 
da fertilidade masculina

Nornal Varicocele
diagnóstico. “Isso ocorre por-
que a dilatação das veias pode 
não ser bem interpretada por 
um leigo e as dores na região são 
raras entre os pacientes.”

Como cuidar? - O primeiro 
passo, segundo o Dr. Bibancos, 
é fazer consultas periódicas 
com médicos especialistas, 
que são a única possibilidade 
de acompanhamento e diag-
nóstico. Alguns exames físicos 
simples são solicitados e, em 
caso de necessidade, uma 
ultrassonografi a e um espermo-
grama servem como alternati-
vas para diagnosticar a doença. 
“O espermograma irá avaliar a 
quantidade e motilidade dos 

espermatozoides presentes e 
poderá identifi car a infertili-
dade momentânea.”

A medicina reprodutiva 
oferece esses exames para 
diagnóstico e, em casos de 
infertilidade, alguns procedi-
mentos podem ser realizados 
para alcançar o sonho da 
paternidade. Uma alternativa 
é o tratamento da varicocele 
com cirurgia, muitas vezes 
sufi ciente para resolver de vez 
o problema. A quantidade de 
espermatozoides pode come-
çar a apresentar melhoras em 
90 dias após a intervenção.

Fonte e mais informações: 
(www.huntington.com.br).

AUTO POSTO BIXIGA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação para, Comércio de Combustíveis para Veículos Automotores (Postos
Revendedores), sito à Rua Manoel Dutra, nº 288. Bela Vista. São Paulo/SP.
MARTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS METÁ-
LICAS EIRELI. torna público que requereu junto à CETESB a Licença Prévia e de Ins-
talação para, Fabricação de Abraçadeiras e Suportes Metálicos, sito à Rua Solimões,
nº 207. Campanário. Diadema/SP.

BETAPLÁS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA ME. torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia para, Fabricação de Plásticos, sito à Rua Safira, nº 211. Jardim Jóia.
Cep: 07431-295. Arujá/SP.
CYBAMAR AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 16009714, válida até 07/12/2.021, para Posto de Combustível,
sito à Rua 24 de Fevereiro, nº 779. Casa Branca. Santo André/SP.

O uso de animais para pro-
dução de leite e laticínios era 
comum no Mediterrâneo e no 
Oriente Médio entre 9 mil e 
7 mil anos atrás, no período 
Neolítico, e seu início pratica-
mente coincide com a intro-
dução das primeiras espécies 
de animais domesticados na 
região, aponta artigo publica-
do no periódico PNAS. 

Os autores compararam 
vestígios de gordura encon-
trados em fragmentos de 
cerâmica com informações 
sobre a idade de abate de 
animais domésticos, inferidas 
pelos ossos, para concluir 
que, com exceção do norte da 
Grécia, onde ossos de suínos 
aparecem com frequência 
muito grande, e onde o perfi l 
de abate dos ruminantes indi-

ca preferência pela produção 
de carne, o uso de leite e 
laticínios era comum.

“Nossas descobertas mos-
tram que a exploração e 
o processamento do leite 
variava de acordo com a 
região, embora a maioria das 
comunidades tenha começa-
do a explorá-lo tão logo os 
animais domésticos foram 
introduzidos”, escrevem os 
autores, de diversas ins-
tituições europeias. “Esta 
descoberta é especialmente 
notável dado que a mudança 
na subsistência humana em 
direção à produção de leite 
transformou a cultura, a bio-
logia e a economia da Europa 
pré-histórica de maneiras que 
ainda se fazem notar hoje” 
(Jornal da Unicamp).

Leite no Mediterrâneo Nasa para o espaço
O presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, 

deve redirecionar os esforços da Nasa, enfatizando a ex-
ploração do espaço profundo e reduzindo o prestígio dos 
setores da agência voltados para o monitoramento do clima 
terrestre, dizem fontes da mídia especializada. 

As missões voltadas para ciências climáticas e geociên-
cias deverão ser transferidas para outro órgão federal, a 
Administração Nacional de Oceano e Atmosfera (NOAA). 
Durante o governo Obama, a divisão de Ciências da Terra 
da Nasa viu seu orçamento crescer, e lançou uma série de 
satélites para o acompanhamento de fenômenos como a 
elevação do nível dos mares.


