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INICIO A MINHA COLUNA, comentando a demora de 
Gugu Liberato para renovar o contrato com a Rede Record de 
Televisão. Isso ocorre em virtude de, há algumas semanas, o 
apresentador ter recebiudo do próprio Sílvio Santos uma pro-
posta para voltar ao SBT aos domingos, o deixou balançando. 
Gugu, porém não quer aceitar a proposta de parceria dividindo 
os custos com a emissora. Por essa razão é certa sua renovação 
com a Record.

O SERTANEJO THIAGO SERVO, que fez dupla com Thae-
me até 2013, foi preso na semana passada por dívida de um ano 
de pensão alimentícia, no valor de 500 mil reais. Ele foi preso 
quando saia de um show no interior de São Paulo e levado ao 
primeiro DP da cidade. O cantor não tem esse valor cobrado e, 
em razão disso, deve fi car 30 dias preso como manda a lei.

A REDE TV, DEVE MESMO PREPARAR A NOVA VERSÃO 

DO PROGRAMA ‘O Céu é o Limite’. Marcelho Carvalhos um 
dos proprietário da emissora deverá ser o apresentador do 
programa, acumulando a função com o ‘Mega Senha’, que ele 
comanda aos sábados. O plano é estrear esse novo programa 
em fevereiro de 2017.

‘SÉTIMO GUARDIÃO’ SERÁ A PRÓXIMA NOVELA 
de Aguinaldo Silva na Globo. Ele quer no seu elenco Nazaré 
Tedesco, que foi a grande vilã em ‘Senhora do Destino’, e ain-
da vai procurar Renata Sorrah. Ele quer garantir essas duas 
protagonista na sua novela. Segundo o autor será um folhetim 
totalmente diferente dos apresentados.

SÍLVIO SANTOS COMEMOROU, na semana passada, seus 
86 anos e aproveitou para visitar o museu da imagem e do som 
(MIS), onde permaneceu por uma hora. Ele fi cou surpreso com 
fotos suas em exposição que não sabia que existiam. Sílvio foi ao 
museu em um dia fechado para o público, acompanhado pelo go-
vernador Geraldo Alckmin e por sua mulher, Iris Abravanel.

GLÓRIA PEREZ JÁ DEFINIU o nome de sua novela que 
irá ao ar ás 21 horas no ano que vem: ‘A Força do Querer’. A 
principal protagonista será Lilian Cabral, uma mulher viciada em 
jogos de azar, que contracenará com Humberto Martins. Nessa 
novela, a idéia da autora é mostrar como o jogo pode arruinar a 
vida das pessoas e transformar o assunto em causa social.

APÓS CINCO TEMPORADAS O ‘ESQUENTA’, comanda-
do por Regina Casé, chegará ao fi m. A Globo considerou que a 
reformulação do programa levada ao ar nos últimos meses não 
funcionou como alavanca para a audiência. Para alguns execu-
tivos da emissora o formato se desgastou. Com isso a atração 
dominical sairá do ar em janeiro.

ROBERTO CARLOS vai lançar uma cinebiografi a. O longa-
metragem, que será rodado no pr´poximo ano, tem argumento 
assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, com a direção de 
Breno Silveira. O plano é falar de todas as polêmicas no fi lme, 
para tirar dele a fama de ‘censor da própria história’. O acidente 
que lhe tirou uma perna será contado.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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16ª Vara Cível da Capital. CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO nº 0195350-
97.2012.8.26.0100. O(A) Dr(a). FELIPE POYARES MIRANDA, Juiz de Direito da 16ª Var Cível do 
Foro Central da Capita, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a LUIZ MASSUO 
MAKIDA CPF/MF. 007.281.478-07, que WJ VISION FOMENTO MERCANTIL LTDA, ajuizou uma 
ação Monitória, objetivando a cobrança de R$ 62.621,92 (AGOSTO/2012) acrescidos de juros e 
correção monetária, referente aos cheques devolvidos 000464 e 000465, no valor de R$25.000,00 
cada, sacado contra o banco Citibank e devolvidos por falta de fundos. Estando o requerido em lugar 
incerto e não sabido, foi deferida a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, pague ou oponha embargos em 15 dias, por 
meio de advogado, sob pena de constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do 
CPC em caso de pronto pagamento, ficará a requerida isenta das custas e honorários. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Segundo o IBGE, entre 2010 e 2015, esse foi o mês preferido 
para troca de alianças. Dos mais de 5,3 milhões de casa-
mentos documentados nesse período, cerca de 669 mil 

ocorreram em dezembro.
Para quem pretende se casar nos próximos meses, há tempo de 

preparar o pacto antenupcial. De acordo com o Colégio Notarial 
do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), associação que congrega 
os cartórios de notas paulistas, alguns casais optam pela inclusão 
de cláusulas diferenciadas no pacto, como o pagamento de um 
valor previamente determinado conforme a duração do casamento; 
multas em caso de traição e até mesmo defi nição de quem fi cará 
com os animais de estimação se houver divórcio. 

O presidente do CNB/SP, Andrey Guimarães Duarte, afi rma que 
os casais estão cada vez mais informados sobre os problemas que 
podem ser evitados na esfera patrimonial com a escolha adequada 
do regime de bens a vigorar no casamento perante um tabelião 
de notas. “O pacto antenupcial é um instrumento efi ciente para 
evitar discussões no futuro e também serve para estabelecer as 
repercussões desejadas para as questões que envolvam herança”. 
A popularidade do pacto antenupcial vem crescendo. Entre 2010 
e 2015, cresceu 94% o número de documentos lavrados em todo 
o Brasil, passando de 24.231 atos para 47.207. 

O documento deve ser feito por escritura pública, no cartório 
de notas. Com RG e CPF em mãos, o ato leva apenas alguns 
minutos. Posteriormente, o pacto antenupcial deve ser levado 
ao cartório de registro civil onde será realizado o casamento. 
Firmado o matrimônio, deve ser registrado no Cartório de Re-
gistro de Imóveis do primeiro domicílio do casal para produzir 
efeito perante terceiros. Consequentemente, o documento será 
averbado na matrícula dos bens imóveis do casal. O valor da 
escritura pública de pacto antenupcial, em todos os cartórios do 

Parte essencial no dia a dia de 
qualquer vendedor, o ato de ne-
gociar é motivo de medo para a 
maioria dos profi ssionais da área 
no Brasil. Essa é a conclusão da 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Vendas (IBVendas) 
com 274 vendedores de todo o país, 
divulgada nesta semana. Segundo o 
levantamento, 55,2% deles admitem 
sentir receio na hora de intermediar 
uma negociação, ainda que seja em 
determinadas situações.

De acordo com a pesquisa, 
92,7% dos vendedores ouvidos 
dizem gostar de negociar e 73,6% 
sentem algum tipo de desconforto 
ao receber a primeira objeção 
do cliente. “Esse temor ocorre 
pelo fato de a negociação ser 
um momento de grande desafi o, 
de impasse ou até de confl ito. É 
um sentimento extremamente 
natural a qualquer ser humano, 
porém isso pode prejudicar os 
vendedores profi ssionais”, afi rma 
Carlos Cruz, diretor do IBVendas. 
O especialista explica também que 
uma das primeiras competências 
afetadas em nosso sistema rep-
tiliano (função do cérebro res-
ponsável pela autopreservação) 
quando nos sentimos ameaçados 
é a criatividade, algo fundamental 

para qualquer negociador.
Mas por que será que os 

profi ssionais de vendas são tão 
afetados pelo medo? O também 
diretor do IBVendas Mário Ro-
drigues atribuiu essa situação a 
uma característica bem presente 
em nós, brasileiros: a afabilidade. 
“Naturalmente, pessoas afáveis 
tendem a se preocupar mais com 
o que os outros pensam ao seu 
respeito, e é preciso que saibam 
lidar com essa preocupação para 
controlar um processo de vendas”, 
pontua ele. “Claro que essa per-
sonalidade acolhedora pode ser 
muito positiva se levarmos em 
conta a empatia, outro fator fun-
damental a qualquer vendedor”, 
complementa.

O melhor remédio para se 
perder o medo de negociar é o 
treinamento constante. “Assim 
como um atleta, os vendedores 
precisam treinar sempre para 
explorar as suas características 
da melhor maneira possível e 
desenvolver uma forma criativa 
e estratégica de oferecer o seu 
produto ou serviço”, explica Cruz. 
“Somente dessa forma, eles vão 
sentir a segurança necessária para 
fechar uma boa venda sem que isso 
se torne motivo de medo”.

A taxa de mortalidade por ma-
lária caiu quase 30% desde 2010, 
mas em 2015 ainda morreram no 
mundo 429 mil pessoas devido à 
doença, revela o relatório anual 
da OMS sobre o paludismo, di-
vulgado ontem (13). “Fizemos 
progressos excelentes, mas o 
nosso trabalho está incompleto. 
Só no ano passado, o saldo global 
da malária atingiu os 212 milhões 
de casos e as 429 mil mortes”, 
informou a diretora-geral da OMS, 
Margaret Chan, no prefácio do 
documento.

Publicado anualmente pela 
OMS, o relatório de 2016 conclui 
que a taxa de incidência (novos 
casos) de malária caiu 41% em 
todo o mundo, entre 2000 e 2015, 
e 21% entre 2010 e 2015. A taxa 
de mortalidade diminuiu 62% 
globalmente entre 2000 e 2015 e 
29% entre 2010 e 2015. Entre as 
crianças com menos de 5 anos, 
a taxa de mortalidade caiu 69% 
nos últimos 15 anos e 35% nos 
últimos cinco. Ainda assim, em 
2015, o paludismo matou 303 mil 
crianças com menos de 5 anos 
em todo o mundo (70% de todas 
as mortes).

Entre 2000 e 2015, 17 países 
eliminaram a malária, ou seja, es-
tiveram pelo menos três anos sem 
casos indígenas da doença, e seis 
destes países foram certifi cados 
como livres de malária pela OMS. 
O documento destaca avanços 
principalmente no diagnóstico e 
tratamento das crianças e mulhe-
res da África Subsaariana, região 

Número de Pactos Antenupciais 
lavrados nos cartórios

de notas cresce 94% em 5 anos
Tradicionalmente, maio é considerado o mês das noivas em diversas partes do mundo. Mas, ao que 
tudo indica, a tradição fi ca apenas na teoria no Brasil

estado de São Paulo, é de R$ 361,59. 
Confi ra dez motivos para fazer um pacto antenupcial extraju-

dicialmente: 
 1) Liberdade - O casal pode escolher livremente que tipo 

de regime de bens deseja para a sua relação, podendo 
inclusive combinar as regras dos regimes existentes.

 2) Confi ança - O casal terá a assessoria imparcial com 
relação ao regime de bens que melhor se ajusta às suas 
necessidades: comunhão parcial, comunhão universal, 
separação de bens ou participação fi nal nos aquestos.

 3) Precaução - O casal pode especifi car quais bens cada 
um tinha antes de casar, evitando confusão patrimonial.

 4) Segurança - A questão da propriedade e da administra-
ção dos bens fi ca resolvida antes do casamento, evitando 
brigas e problemas futuros sobre a relação patrimonial.

 5) Tranquilidade - Os interessados podem estabelecer 
regras não patrimoniais como divisão de tarefas domés-
ticas, direito de visita aos animais de estimação em caso 
de eventual divórcio etc.

 6) Igualdade - Casais do mesmo sexo podem fazer o pacto 
antenupcial para assegurar seus direitos. 

 7) Fé pública - O documento elaborado pelo tabelião de 
notas garante autenticidade, efi cácia e segurança jurídica 
ao ato.

 8) Economia - O pacto antenupcial tem custo baixo e pre-
ço tabelado por lei estadual, independente do valor do 
patrimônio do casal.

 9) Agilidade - O casal deve comparecer ao cartório de notas 
com os seus documentos pessoais e o pacto será feito com 
rapidez e sem burocracia.

 10)  Independência - É livre a escolha do tabelião de notas 
independente do domicílio das partes ou do local de 
realização do casamento (CNB/SP).

Mortes por malária caem 30% em cinco 
anos: 2015 ainda registrou 429 mil

Malária é provocada por um parasita transmitido pela picada 

do mosquito Anopheles.
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o fi nanciamento quase estagnou 
entre 2010 e 2015, ano em que 
totalizou US$ 2,9 bilhões, menos 
que a metade do objetivo. “Para 
alcançarmos as metas globais, as 
contribuições, tanto das fontes 
domésticas quanto internacionais, 
devem aumentar substancialmen-
te, alcançando US$ 6,4 bilhões 
anuais até 2020”, diz Margaret 
Chan no documento.

A malária é provocada por um 
parasita do gênero Plasmodium, 
que é transmitido aos seres hu-
manos pela picada de uma fêmea 
do mosquito Anopheles. Existem 
várias espécies, mas o Plasmodium 
falciparum é o mais perigoso para 
os humanos e o de maior incidência 
na África, onde se concentram 
90% das mortes pela doença. Os 
primeiros sintomas da malária são 
febre, dores de cabeça e vômitos 
e aparecem entre dez e 15 dias 
depois da picada do mosquito. 
Se não for tratada, a malária por 
P. falciparum pode progredir para 
uma fase grave e levar à morte.

O combate à doença passa por 
uma diversidade de estratégias, 
como a prevenção, por meio do uso 
de redes mosquiteiras impregnadas 
de inseticida e pulverização do do-
micílio, assim como pelo diagnóstico 
e tratamento dos casos confi rmados 
com medicamentos anti-maláricos. 
Ainda não existe qualquer vacina 
para a doença. A OMS anunciou no 
mês passado que a primeira vacina 
será lançada em 2018 na África 
Subsaariana (Ag. Lusa).

que concentra 90% dos casos e 
92% das mortes por malária. Se-
gundo o relatório, em 2015 mais 
de metade (51%) das crianças 
com febre que recorreram aos 
cuidados de saúde pública em 22 
países africanos foram sujeitas a 
um teste de diagnóstico de malá-
ria, quando em 2010 apenas 29% 
o faziam.

Também a percentagem de 
mulheres grávidas que receberam 
as três doses recomendadas de 
tratamento preventivo da malária 
aumentou cinco vezes, de 6% 
em 2010, para 31% em 2015. A 
proporção da população em risco 
na África Subsaariana que dorme 
sob uma rede mosquiteira tratada 
com inseticida ou protegida por 
vaporização residual aumentou 
de 37% em 2010 para 57% em 
2015. “Estamos defi nitivamente a 
ver progressos”, afi rmou o diretor 
do Programa Global de Malária 

da OMS, Pedro Alonso, citado 
num comunicado da organização. 
Ele alertou, no entanto, que “o 
mundo ainda luta para alcançar 
os níveis elevados de cobertura 
que são necessários para vencer 
a doença”.

Os autores do relatório confi r-
mam que cerca de 43% da popula-
ção em risco na África Subsaariana 
não estão ainda protegidos pelos 
métodos primários de controle do 
vetor da malária, as redes mosqui-
teiras e a vaporização residual. 
Em muitos países, os sistemas de 
saúde não têm recursos sufi cientes 
e são pouco acessíveis às pessoas 
mais vulneráveis. Em 2015, 36% 
das crianças com febre não foram 
levados aos serviços de saúde em 
23 países africanos.

No relatório, a diretora-geral 
da OMS considera “prioridade 
urgente” o aumento do fi nancia-
mento dos programas de controle 

Vendedores profi ssionais 
admitem ter medo de negociar
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2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do 
Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108696-85.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo 
Barbosa Sacramone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Indústria de Serralheria Bejota Ltda, 
R. Zanzibar, 1150, Casa Verde - CEP 02512-010, São Paulo-SP, CNPJ 61.165.999/0002-02, que lhe 
foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Alexandre Casciano, com fundamento 
no artigo 94, II, § 4º e 97 da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento dos honorários 
sucumbenciais decorrentes do processo nº 0199844-15.2006, que tramitou perante a 32ª Vara Cível 
do Foro Central de São Paulo, no(s) valor(es) de R$ 138.044,00 (atualizado até 26/06/2015). Estando 
a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do 
Edital 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 
11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação 
da falência. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2016. 

JOSE LUIS MARTIN MARTINS torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº
16003118 e requereu a Licença de Instalação para Peças fundidas de metais não ferrosos
e suas ligas; produção de. À R Ulisses Guimaraes, nº 736 b, Sertãozinho , Mauá/SP.

INDÚSTRIA MECÂNICA E ARTEFATOS DE METAIS PARVA LTDA. Torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 16009732 válida até 15/12/
2020 p/ Fabricação de produtos elaborados de metal, localizada à Rua Senador Fláquer,
Nº 857 - Centro - Município: Santo André - Cep: 09010-160.

ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA. Torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação Nº 48004136 válida até 14/12/2018 p/ Fabricação de Colas
industriais, localizada à Rua Minas Gerais, nº 160 - Vila Oriental - Município: Diadema -
Cep: 09941-760.

AUTO POSTO GAUDI LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia
para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Estrada
da Roselândia, nº 250. Roselândia. Cep: 06702-300. Cotia/SP.
SAKURA TECH BRASIL FERRAMENTARIA E MOLDAGEM PLÁSTICA LTDA. torna públi-
co que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 61002349, válida
até 16/12/2.020, para Injeção de Peças Plásticas, sito à Rua Mariana Rezende Migrone,
nº 618. Jardim Emicol. Itu/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação N° 16009728, válida até 20/01/2020, para o Predio 6 e Supermer-
cado, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 16009731, válida até 20/01/2020, para Fábrica de Coletes, 
sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação N° 16009730, válida até 20/01/2020, para as Cabines Secunda-
rias, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.


