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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Juck Olegário – Autografi a – Um palácio, rei, 
rainha, príncipe, súditos. Um reino perfeito, não 
fossem os maus tratos impingidos, pelo príncipe 
aos seus vassalos. Para virar o jogo, uma súdita, 
que vinha sendo usada sexualmente pelo príncipe, 
transformou-se numa poderosa e cruel feiticeira, 
assumindo o reino, após uma tremenda sanguino-

lência . A obra tem a fi nalidade de questionar o fi nal da vilã. 
Conseguira a bruxa, sair ilesa de suas malévolas peripécias? 

Uma obra com teor fantástico. Os teens vibrarão!

Vermelho Um Amor de Sangue

Paola Saliby (Ilustr) - Do Brasil – Uma 
família, infelizmente, ainda diferente. Menina negra 
é adotada por dois pais. Um é programador de com-
putador, outro médico. Viviam felizes, enfrentando 
toda sorte de preconceitos. Sempre os superavam. 

Este é o cenário dessa obra, que é um show de arrebatamen-
to amoroso, sem traços de pieguismos. Na realidade é uma 
incomparável lição, para eliminar o ranço preconceituoso 
contra casal homo afetivo e, fi nalmente, encararmos uma nova 
realidade. Deve ser lido por professores, diretores escolares, 
pais e responsáveis por menores. Oportuno!

Vento Forte, de Sul e
Norte - Manuel Filho

Amalia Sina - Évora - Autora, executiva 
de grandes e globais empresas, agora dedicando-
se exclusivamente à sua, deposita nesta obra, 
seus profundos conhecimentos, de um bastidor 
alheio à maioria dos seres viventes. O âmago do 

livro, ilumina um tema muito importante: profi ssionais que 
lançam-se a qualquer custo ao topo, custe o que custar. É o 
tal psicopata corporativo. Interessante salientar, que a autora, 
relata perfi s com os quais conviveu, cotidianamente. Não é uma 
profi ssional de psicologia. Ela literalmente, “colocou a mão na 
massa”, nesses seus tempos de executiva. Analisou, avaliou 
e diagnosticou várias personalidades, qualifi cando sua obra, 
como um verdadeiro manual de reconhecimento. Voltado para 
administradores, gerentes de recursos humanos e para quem 
convive com pessoas. Útil!

Psicopata Corporativo: 
Identifi que-o e lide com ele

Eric Francato – Thais Felix (Ilustr) – Dos 
Frades - Em curtos versos, temos a saga de uma 
bruxa, única de vermelho, em meio às de preto, em 
busca de um rouxinol, que lhe roubou o Sol. Numa 

edição fi na e gostosamente ilustrada, fará, sem dúvida o delírio 
dos infantes. Para ser lido ao embalar o soninho. Ótimo!

A Bruxa de Vermelho

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação de 
Ralph Peter.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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TERÇA-FEIRA, 02 DE MAIO DE 2017

RESCISÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Qual o procedimento para a recisão por abandono de emprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

É VÁLIDO E OBRIGATÓRIO A EMPRESA ACEITAR O ATESTADO DE 
ADAPTAÇÃO DE CRECHE? 

Esclarecemos que perante a legislação não existe esta obriga-
ção, ficando a critério do empregador ou por cláusula expressa 
em convenção coletiva.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONTA PRÓPRIA
Leiloeiro Oficial aposentado por tempo de serviço continua exercendo a 
profissão. Deve recolher INSS sobre os negócios? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGIME DE TRABALHO EM TEMPO PARCIAL
Doméstica horista que trabalha 2hs por semana tem direito a 
quantos dias de férias? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO LEGAL PARA RECONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO?
Informamos que o trabalhador que foi demitido sem justa causa pelo 
empregador somente poderá ser recontratado na mesma empresa 
depois de decorrido o prazo de 90 dias após a demissão conforme 
estabelece a Portaria do Ministério do Trabalho 384/1992.

PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO E GASOLINA
Empresa pode pagar ajuda de custo em relação a estacionamento ou 
gasolina ao funcionário, sem integrar o salário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTA DE JOVEM APRENDIZ
O calculo da cota de Jovem aprendiz é feito por CNPJ separadamente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MAIO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

�
��
��
�
��
�

	


��
��
��


�
�
�
��
�
��

• • •

�
�
�
��
��
�
��
��
��
�
��
�

w
w

w
.o

rc
os

e.
co

m
.b

r

Fu
nd

ad
or

 :

SE
RA

FI
M

Ab
ra

nt
es

Jo
sé

INICÍO MINHA COLUNA comentando a nova versão de 
‘Os Trapalhões’, cujas gravações começam neste mês de maio. 
O programa não esquecerá de Zacarias (1934-1990) e Mussum 
(1941-1994). Os roteiros, supervisionados por Renato Aragão, 
preveem homenagens aos humoristas em alguns episódios.

COM ESTREIA PREVISTA PARA JUNHO, ‘OS TRAPAL-

HÕES’ contarão ainda com Armando Babaioff (Dedé) Lucas 
Veloso (Didi), Nego do Borel (Tião Macalé) e os veteranos 
Dedé Santana e Reanato Aragão. O programa ao todo terá 13 
episódios. A idéia é ter trechos dos programas da década de 80 
e 90, como justa homenagem aos humoristas falecidos.

A GLOBO JÁ APROVOU TRÊS BLOCOS INTEIROS DE 

CAPÍTULOS de ‘Salve o Rei’, novela medieval que pretende 
estrear no início do ano que vem. Nos moldes da cultuada ‘Que 
Rei Sou Eu’, de 1989, a trama de Daniel Adjafre acompanhará 
a história de um príncipe (Renato Goés), fi lho de uma rainha 
má (Rosamaria Murtinho). Haverá muito confl ito no reinado 
que terá um grande elenco escolhido especialmente para essa 
novela.

A CINEBIOGRAFIA DE EDIR MACEDO (DIRETOR 

PRESIDENTE DA REDE RECORD DE TELEVISÃO), que 
terá por título ‘Nada a Perder’, mostrará algumas fi guras da TV. 
Rodrigo Faro foi escalado para interpretar Sílvio Santos, em uma 
das cenas do longametragem dirigido por Alexandre Avancini. 
Com orçamento em torno de 18 milhões, ‘Nada a Perder’ terá 
fi lmagens nos Estados Unidos, Israel e na África do Sul.

PATRÍCIA ABRAVANEL SE CASOU PELA SEGUNDA 

VEZ NO ÚLTIMO SÁBADO (22) com cerimônia discreta para 
200 convidados. A apresentadora selou a união com o deputado 
Fábio Faria na casa do pai, Sílvio Santos, no Morumbi. O sobri-
nho, Tiago Abravanel, foi o responsável pelo show e o fi lho do 
casal Pedro de 2 anos levou as alianças ao altar.

JÁ NÃO É MAIS SEGREDO O RELACIONAMENTO 
entre William Bonner e a dermatologista Natasha Dantas. O 
apresentador do Jornal Nacional tem viajado todos os fi nais de 
semana com ela para descansar fora do Rio de Janeiro. William 
procura ser o mais discreto possível e de um modo geral não da 
entrevistas a respeito do assunto.

DEPOIS DE ENCONTRAR O PRESIDENTE MICHEL 

TEMER no salão de seu amigo Jassa, Sílvio Santos ordenou 
que o SBT entrasse com força total em uma campanha a favor 
da reforma da Previdência. As chamadas já estão no ar. Sílvio 
na oportunidade colocou sua emissora a disposição para a di-
vulgação de campanhas de interesse público.

A APRESENTADORA XUXA MENEGUEL REVELOU, 
em entrevista á Record, ter sido vítima de um golpe aos 17 anos 
dado por uma grande celebridade. Segundo ela foi aos Estados 
Unidos para tirar fotos como modelo. No entanto, lá chegando 
a história era outra. A apresentadora não revela o nome do 
responsável para evitar polemica.

FRASE FINAL: É o caráter dos homens e não o seu saber 
que lhes determina o êxito

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

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:

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO BIANCHI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Ribeirão Preto (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no 
dia 13 de novembro de 1985, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, 
fi lho de Ivonildo Ferreira da Silva e de Aurea Luzia Bianchi da Silva. A pretendente: 
MICHELLE GRECCO ROLLI, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, 
nascida em São Paulo (Registrada na Saúde) SP, no dia 22 de outubro de 1981, 
residente e domiciliada na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Rolli e de Silvana 
Aparecida Grecco Rolli.

O pretendente: FELLIPPE DE ARAUJO GOMES PIRES, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de eventos, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 20 
de junho de 1996, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Milton 
Figueiredo Pires Filho e de Sonia Suely de Araujo Gomes. A pretendente: ALLISON 
LUANA SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão promotora de eventos, nascida 
em Montevideo, Uruguay, no dia 17 de julho de 1996, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Juan Antonio Silva e de Gisella Analia Acosta.

O pretendente: MIGUEL VALTER MENDONÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em Grão Mogol - MG, no dia 29 de setembro de 1995, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Valter Martins de Oliveira 
e de Maria Eunice Mendonça de Oliveira. A pretendente: ALICE DOS REIS BARBOSA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Grão Mogol - MG, no 
dia 14 de agosto de 1999, residente e domiciliada em Barrocão - MG, fi lha de Djalma 
Barbosa da Silva e de Marlene Batista da Silva. Obs.: Edital procedente na Unidade de 
Serviço de Barrocão - MG.

O pretendente: ADRIANO CIPRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em Iguatu - CE, no dia 06 de agosto de 1982, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Cipriano da Silva e de Francisca Alves 
da Silva. A pretendente: LUCIANA PINHEIRO ABRANCHES, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24 de março de 1980, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Abranches Cupertino e de 
Sandra Maria Pinheiro Abranches.

O pretendente: YUDY OYAMA INOHY, estado civil solteiro, profi ssão biomédico, nascido 
no Rio de Janeiro (Registrado na 12ª Circunscrição) - RJ, no dia 25 de maio de 1966, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Hatiro Inohy e de Yasuko 
Oyama Inohy. A pretendente: GISELE PENNA RANIERI, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 10 de julho de 
1978, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Ranieri e 
de Lucile Penna Ranieri.

O pretendente: DANILO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
cozinha, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 17 de junho 
de 1987, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Francisco da 
Silva e de Antonieta Santos Silva. A pretendente: ADRIANA APARECIDA CORVELLONI 
DOS SANTOS TRUJILLO, estado civil divorciada, profi ssão gerente de vendas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 29 de novembro de 1972, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Wilson Lopes dos Santos e de Leticia Corvelloni dos Santos.

O pretendente: WEVERTON BORGES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 13 de julho de 1997, residente 
e domiciliado na Chácara da Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Alves Souza 
e de Ivaneide Borges dos Santos. A pretendente: POLIANA JOSEFA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Altinho - PE, no dia 08 de abril de 
1999, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Erinaldo 
Bernardino da Silva e de Josefa Carmelita da Silva.

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM CAETANO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 12 de agosto de 1974, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manuel do Nascimento Caetano e 
de Elvira da Soledade Jacinto. A pretendente: FABIANA SILVA DE LIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão analista de crédito, nascida em Santo André - SP, no dia 06 de 
maio de 1980, residente e domiciliada em Mauá - SP, fi lha de Antonio Elias de Lira e 
de Maria do Rosario Silva de Lira. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço de 
Mauá - SP.

O pretendente: ELEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão empresário, nascido em Populina - SP, no dia 06 de março de 1984, residente 
e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Jandira Candido de 
Oliveira. A pretendente: MARIANE SILVA CHILÓ, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 18 de junho 
de 1992, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lha de Azor 
Chiló e de Maria das Graças Silva Chiló.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
para Destituição de Membros da Administração Executiva

A Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, com sede neste município de São
Paulo, na Praça Antonio Prado, 33, Conjunto 911, CEP 01010-010 através de sua
Diretoria Executiva, devidamente representada por Sr. Ivan Manoel de Oliveira,
presidente em exercício com poderes conforme artigo 37ª do Estatuto da Federa-
ção Paulista de Futebol Master - FPFM convoca através do presente edital divulga-
do conforme Artigo 20 parágrafos 12º e 13º como rege o Estatuto e Artigo 20º
parágrafo 6º, todos os associados, para Assembléia Geral Ordinária, que será rea-
lizada na sede da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM, às 16 horas, do
dia 09 de maio de 2017, com a seguinte ordem do dia, para deliberarem sobre a
pauta do dia: a) Deliberar sobre o plano do trabalho para o exercício (segundo se-
mestre 2017); b) Substituição de Diretores que não comparecem nas reuniões de
trabalho na Sede da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM; c) Dar posse
aos novos Diretores que substituirão os desligados no item (b) em cumprimento ao
disposto no artigo 20º parágrafo 6º do Estatuto da Federação Paulista de Futebol
Master - FPFM. A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às16
horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial Artigo 20
parágrafo 8º, Estatuto da Federação Paulista de Futebol Master - FPFM. São Paulo
02, maio de 2017. Diretor de Futebol: Ivan Manoel de Oliveira, Diretor de Integração
de Atletas: Francisco Jose Paes, Diretor Jurídico: Silvio Poggi Nunes.

Enquanto associações patronais e do 
setor produtivo elogiam as mudanças, 
as centrais alertam para a perda de 

direitos e prometem mobilização para tentar 
reverter as mudanças no Senado, para onde 
o projeto de lei foi encaminhado. A reforma 
altera mais de 100 pontos da CLT. Entre as 
mudanças, estão a que diz que, nas nego-
ciações trabalhistas, poderá prevalecer o 
acordado sobre o legislado e as que preveem 
mudanças nas férias e o fi m da contribuição 
sindical. 

Para os empresários, as mudanças são 
um avanço e modernizam as relações do 
trabalho no país. Para a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), a reforma valoriza 
a negociação coletiva e prestigia empresas 
e trabalhadores, que, poderão dialogar e 
encontrar soluções pactuadas para suas 
divergências. “Modernizar e desburocratizar 
as relações do trabalho no Brasil é urgente 
e necessário. É um caminho que contribuirá 
para a retomada dos empregos. Apesar dos 
avanços da tecnologia e da evolução nas 
formas de se produzir, as leis trabalhistas 
do Brasil perderam o compasso”, diz nota 
da CNI. P

Para a entidade, a CLT, de 1943, tornou-se 
obsoleta em diversos aspectos, e sua atua-
lização vai garantir competitividade para as 
empresas e proteção para os trabalhadores. 
Para a Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), a aprovação das alterações na CLT 
é fundamental para modernizar as relações 
de trabalho e gerar mais empregos. O presi-
dente da CNT, Clésio Andrade, disse que as 
mudanças serão positivas para toda a cadeia 
produtiva e também para os trabalhadores. 
“Isso é crucial para o desenvolvimento do 
país. Tudo isso vai criar condições para que o 
Brasil volte a crescer, as empresas melhorem 
sua situação e voltem a gerar empregos”, 
afi rmou.

A Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp) também considera a aprovação da 

Empresários aprovam reforma trabalhista; 
para centrais, proposta ameaça direitos

Entidades empresariais e sindicais divergem sobre as mudanças na legislação trabalhista aprovadas 
pela Câmara na noite da última quarta-feira (26)

A reforma foi aprovada na Câmara por 296 votos a 177 e

agora será analisada pelos senadores.
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reforma importante para a modernização 
das leis trabalhistas no Brasil. Segundo o 
presidente da Fiesp, Paulo Skaf, a nova 
legislação traz segurança jurídica para as 
empresas e os trabalhadores. “Estamos em 
2017 e não podemos continuar vivendo com 
uma legislação da década de 1940. Todos os 
direitos dos trabalhadores foram mantidos: 
décimo terceiro, 30 dias de férias, aviso 
prévio, Fundo de Garantia, tudo mantido. 
E foi criado um espaço de negociação, para 
que as partes possam encontrar o que mais 
convém a elas”, disse.

Já as entidades representativas dos traba-
lhadores alertam para os riscos de retrocesso 
e perda de direitos dos empregados. Em nota, 
a Força Sindical informou que intensifi cará a 
mobilização contra as mudanças no Senado. 
“O objetivo daqueles que querem desmontar 
os direitos dos trabalhadores é obter mais 
lucros, economizando nos gastos com a mão 
de obra. Mas enfraquecer os trabalhadores 
e as entidades que os representam é um ato 
que não condiz com um país desenvolvido”, 

afi rmou o deputado Paulinho da Força (SD-
SP), presidente da central sindical.

“A ameaça da supressão dos direitos dos 
trabalhadores e do movimento sindical tomou 
corpo com a aprovação da reforma trabalhista 
na Câmara, que retira a obrigatoriedade do 
pagamento da contribuição sindical. Fomos 
derrotados”, ressaltou o sindicalista, em nota. 
Para o presidente nacional da CUT, Vagner 
Freitas, a reforma, nos moldes do texto vo-
tado pela Câmara, vai resultar “na extinção 
dos direitos da classe trabalhadora”.

Segundo Freitas, a aprovação das mudan-
ças pelos deputados é mais um motivo para a 
greve geral convocada para esta sexta-feira 
(28). “O que aconteceu no Congresso Nacio-
nal deve potencializar a greve geral na luta 
contra a retirada dos direitos conquistados. 
A partir de agora, a CUT intensifi cará suas 
ações em todos os cantos do país e continuará 
denunciando cada parlamentar que votou 
pela extinção do emprego formal no país”, 
disse Freitas, em comunicado à imprensa 
(ABr).


