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Mariana Ianelli - Ardotempo – Autora multifa-
cetada laureada, poetisa , edita nesta obra, crônicas 

veiculadas na revista eletrônica Rubem e no site Vida Breve . 
Dona de uma pena fl uida, consistente, nesses escritos rápidos, 
contudo profundos, o leitor encontrará uma beleza senhorial, 
embora com sutilezas joviais, que refl etem uma alma inquieta, 
soberba, madura. Meu preferido:”110 anos de um cronista da 
eternidade”. Uma ode a Mario Quintana . Garantia de cultura 
prazerosa.

Entre Imagens para Guardar

Marcelo Toledo – Alta Books – Autor fez de 
sua paixão pela natação, na qual destacou-se, uma 
ferramenta infalível para o sucesso: determinação e 
muita paixão nas pretensões. Hoje, a parte sua pouca 
idade, destaca-se como empresário de sucesso, parti-
cularmente voltado ao desenvolvimento de startups, 

focadas em alta tecnologia. Sua trajetória, naturalmente servirá 
de bom espelho para jovens e porque não, para empresários 
maduros. Escrito com a fi nalidade precípua de levar bons e 
fundamentais conhecimentos, pode ser lida, como verdadeiro 
manual de boas práticas, para o devido palmilhar do caminho do 
tão sonhado sucesso!! Deve ser lido por administradores; estu-
dantes; professores, empreendedores ou quem esteja propenso 
a ingressar nos secretáveis caminhos corporativos. Muito útil!

Dono: Um caminho revolucionário 
para o sucesso da sua empresa

Lilian Meyer Frazão (Org) – Summus - Com 
o fi rme propósito de trazer à baila, junto à psicotera-
peutas, no cenário atual, onde o “tenho, logo existo” 
é realmente, para alguns, muito mais necessário do 

que “ser” , profi ssionais com vasta experiência, capitaneados 
pela organizadora, escrevem suas posições e provocam um de-
bate, deveras enriquecedor, sustentando a bandeira gestáltica. 
Trabalho de fôlego, que atingiu seu objetivo. Para profi ssionais 
de saúde, estudantes e professores. Importante!

Questões do Humano
na Contemporaneidade:
Olhares gestálticos

Iêda Maria de Oliveira Lima – Literando & 
Afi ns – Impressionante relato de uma nordestina, 
que junto à família, enfrentou vicissitudes graves, 
no exilio, durante o nosso período militar. Com 
muita galhardia e até uma boa dose de humor, vai 
desfi ando sua caminhada, entre países, até então 

desconhecidos. Seu poder de adaptação é impressionante. 
Conseguiu amigos, até na fria Alemanha. Imaginem! Engana-se 
quem acredita ser uma história chorosa. Ao contrário. Reveste-se 
de ótimo exemplo de superação, um poder extra de adaptação 
e principalmente, sempre acreditar no ser humano, em seu 
calor. Para o jovens, servirá além de bom exemplo, fonte para 
informação e pesquisa. Para os mais vividos, reminiscências e 
boa refl exão. Impactante!

Um Olhar no Retrovisor e 
Outro na Estrada

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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As principais equipes da fase terão “pedreiras” pelo caminho.

A Uefa realizou na sexta-feira 
(4) o sorteio dos playoffs da 
Liga dos Campeões, o último 
estágio eliminatório antes da 
fase de grupos. As principais 
equipes que ainda não con-
seguiram a vaga deram azar 
e vão ter “pedreiras” pelo ca-
minho. Os jogos de ida da fase 
preliminar serão nos dias 15 
e 16 de agosto. Já os de volta 
estão marcados para a semana 
seguinte: 22 e 23 de agosto.

O Napoli fará um dos princi-
pais confrontos. Seu adversário 
será o Nice, da França, equipe 
do atacante italiano Mario Ba-
lotelli e que brigou pelo título 
do Campeonato Francês. Outro 
“duelo de titãs” será Liverpool, 
da Inglaterra, e Hoffenheim, 
da Alemanha, equipe que foi 
uma das sensações do Cam-
peonato Alemão nesta última 
temporada.

Já o Sevilla, da Espanha, irá 
encarar uma das surpresas do 
futebol turco, o Istambul Ba-
saksehir, equipe do atacante 
togolês Adebayor, ex-Arsenal 
e Real Madrid.

Maria Cristina Basile Palermo (*)

Assim como outras mo-
dalidades esportivas, o 
hipismo reúne inúmeros 

fatos inusitados acerca de sua 
história e de suas tradições. 
Listei algumas curiosidades 
e “causos” interessantes que 
vocês vão gostar de saber:
 • Por motivo histórico, mon-

tamos sempre pelo lado 
esquerdo do cavalo. Os 
cavaleiros medievais se-
guravam suas espadas do 
lado esquerdo do corpo 
e, por isso, para facilitar a 
montada e evitar acidentes, 
eles subiam pelo mesmo 
lado (assim só precisavam 
passar a perna direita por 
cima da sela) e já calçavam 
o estribo (apoio para os 
pés) esquerdo. Não é à toa 
que os arreios e selas tam-
bém são apertados do lado 
esquerdo. Esse hábito se 
perpetuou mesmo depois 
que as espadas deixaram 
de ser usadas;

 • O hipismo é a única mo-
dalidade olímpica em que 
homens e mulheres com-
petem juntos pelas mesmas 
medalhas, em plena condi-
ção de igualdade;

 • A prova de saltos foi inspira-

Luiza Almeida com seu Pastor.

Existe uma grande 

diferença entre 

oportunidade e 

oportunismo

Uma, é aquela em que as 
pessoas querem levar 
vantagem em tudo, ser 

esperto, ganhar a qualquer 
custo sendo que a outra, vai na 
contramão deste movimento 
cada vez mais presente e en-
raizado na cultura brasileira.

Enquanto eu morava no Bra-
sil, vivenciei diversas situações 
em que me deparei com o opor-
tunismo e isso me incomodava 
demais. Por isso, desde quando 
passei a ter residência fi xa nos 
Estados Unidos, decidi por um 
ponto fi nal nisto. Hoje, eu não 
tolero esse comportamento 
e principalmente as pessoas 
que convivem comigo sabem 
o quanto sou rígido fazendo 
duras críticas quando identifi -
co o vício do oportunismo nas 
minhas relações de negócios.

A cultura do Brasil é riquíssi-
ma, linda e super diversifi cada. 
Porém, esse vício maldito acaba 
com a beleza. A necessidade de 
levar vantagem deixa as pesso-
as cegas e a feira de Acari, no Rio 
de Janeiro, é um belo exemplo 
deste contraste. O mercadão 
de produtos roubados é pro-
movido às custas de inúmeras 
mortes e assaltos por conta de 
um comércio que não tem fi m.

Em São Paulo, mais preci-
samente na Avenida Paulista, 
tem um shopping de artigos 
chineses a preço popular. Con-
fesso que eu ia todo o fi nal de 
semana lá para olhar as novida-
des e sempre comprava um dvd 
ou outro e um monte de outras 
coisas que eram considerados 
réplicas de primeira linha. 
Quem realmente usa artigos 
de luxo sabe a diferença entre 
o pirata e o original.

Mesmo que você tenha um 
auto estima lá em cima e não 
se incomode com o julgamento 
dos outros, ou é do tipo que 
adota a política do “estou nem 
aí”, existe algo implícito neste 
jogo muito mais grave do que 
a opinião alheia, que é o dano 
causado pelo consumo deste 
tipo de produto. Não há paga-
mento de impostos referente 
a mercadoria e recolhimento 
de tributos. Só por isso esse 
produto chegou até o seu con-
sumidor fi nal. Vidas acabam 
porque alguém tem a neces-

sidade porca de comprar algo 
“baratinho”. E não é exagero.

Tenho um amigo que hoje 
reside nos Estados Unidos. A 
família dele quando morava no 
Brasil possuía uma transpor-
tadora com cinco caminhões. 
Sempre que se tratava de uma 
carga valiosa, quem fazia o 
transporte era o pai, o dono 
da empresa. Ele tinha esse 
cuidado para zelar pelo mate-
rial do cliente e garantir que o 
produto caro chegaria ao seu 
destino conforme o esperado, 
sem danos. Até que um dia, 
ele foi roubado e sequestrado. 

A quadrilha pediu R$50 mil 
reais, e a carga era de televisões. 
Ele fi cou quatro dias em cati-
veiro e não havia possibilidade 
de pagar pelo valor exigido. Não 
avisaram a polícia e as negocia-
ções chegaram a R$10 mil. A 
quantia foi paga, mas o pai foi 
encontrado morto, sendo que 
ele havia falecido muito antes 
da entrega do dinheiro.

Ainda me questiono como 
que as pessoas têm coragem de 
comprar esses produtos. O de-
tergente mais barato, o salame, 
sabão em pó que vendidos na 
feira de acari custaram a vida 
de alguém. Além disso, deixou 
o seguro para todo mundo mais 
caro, impactando na economia 
como um todo. Quantas vezes 
subiu o seguro do seu carro? 
Mas na hora de comprar uma 
peça, muitos não abrem a mão 
de ir até um desmanche. É 
essa consciência que precisa 
mudar. Quando isso acontecer, 
o país muda de patamar.

Quem compra produto fruto 
de roubo de carga, ou pirata, 
não faz ideia do prejuízo para o 
país, além da energia negativa 
que vem de carona. O brasi-
leiro precisa parar de aceitar 
migalhas dos outros e mudar a 
condição de vida e adquiri itens 
que de fato possuem qualidade 
e são duráveis. Comprar itens 
de péssima qualidade ou por 
preços até 70% a menos do 
que comercializados em lojas 
tradicionais, jamais pode ser 
um bom negócio.

(*) - Possui especialização em 
International Business and Global 

Law pelo Eckerd College - St 
Petersburg e em tributação no 

mercado fi nanceiro, pela FGV-SP, 
LLM em mercado Financeiro e de 

Capitais pelo IBMEC e LLM em Health 
Law pela Southern University of 

Illinois. É sócio fundador da Loyalty 
Miami (http://www.loyalty.miami/

inicio.html).

Brasileiro e a insana 
mania de economizar

em coisas erradas
Daniel Toledo (*)

O hipismo e suas curiosidades
Em 2008, nos Jogos de Pequim, a brasileira Luiza Almeida, então com apenas 16 anos, fez história ao 
se tornar a amazona mais jovem da história da competição

de CCE em Los Angeles 
(1984) e em Seul (1988), 
o neozelandês Mark Todd, 
que também era fazendei-
ro, vendeu quase todas 
as suas terras para poder 
participar da prova;

 • O esporte reúne dois dos 
atletas mais velhos de todos 
os tempos na disputa dos 
Jogos Olímpicos. São eles: 
o austríaco Arthur Von Pon-
gracz e a britânica Lorna 
Johnstone. Pongracz tinha 
72 anos e 59 dias quando 
participou das Olimpíadas 
de Berlim, em 1936. Ele é 
o segundo atleta mais velho 
da história. Já, entre as 
mulheres, a amazona bri-
tânica Lorna Johnstone é a 
mais velha a ter disputado 
uma Olimpíada. Ela tinha 
acabado de completar 70 
anos quando competiu em 
Munique, em 1972;

Mas não é só a terceira idade 
que domina o esporte. Em 2008, 
nos Jogos de Pequim, a brasi-
leira Luiza Almeida, então com 
apenas 16 anos, fez história ao 
se tornar a amazona mais jovem 
da história da competição.

(*) - É psicopedagoga e semanalmente 
escreve no Blog Educação e Hipismo. 

Confi ra: (www.educacaoehipismo.
com.br). 
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da na caça à raposa inglesa. 
A modalidade foi criada na 
segunda metade do século 
XIX em um espaço delimi-
tado e com obstáculos que 
reproduziam elementos 
naturais, como troncos, 
barrancos e riachos;

 • Nos jogos da Antuérpia, em 
1920, os belgas incluíram 
uma modalidade — ades-
tramento especial — só 
para conseguir mais uma 
medalha. E a façanha deu 
certo. O campeão foi o belga 
Theodore Bouckaert;

 • Pela primeira e única vez na 

história olímpica, as provas 
de hipismo tiveram seu 
local alterado por conta de 
uma possível contaminação 
no rebanho. Esse fato ocor-
reu durante as Olimpíadas 
de Melbourne, em 1956, 
quando o governo austra-
liano impôs que todos os 
cavalos e éguas que compe-
tissem fossem submetidos 
a uma quarentena longe 
de seus tratadores. Com 
isso, o COI decidiu mudar o 
local das competições para 
Estocolmo, na Suécia;

 • Antes de vencer as provas 

Uefa sorteia playoffs da Liga dos Campeões

Qarabag-AZE x Copenhagen-DIN

APOEL-CHP x Slavia Praga-RTC

Olympiacos-GRE x Rijeka-CRO

Celtic-ESC x Astana-CAZ

Hapoel Beer-Sheva-ISR x Maribor-ESL

Istambul Basaksehir-TUR x Sevilla-ESP

Young Boys-SUI x CSKA Moscou-RUS

Napoli-ITA x Nice-FRA

Liverpool-ING x Hoffenheim-ALE

Sporting-POR x Steaua Bucarest -ROM
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO MANOEL ANDRIOLLO VILELA, profi ssão: executivo de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1982, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Magno José Vilela e 
de Marie Françoise Andriollo Vilela. O pretendente: CARLOS REINALDO SALVADOR 
LOPES, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: Porto Alegre - RS, 
data-nascimento: 14/06/1983, residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, 
fi lho de Reinaldo dos Santos Lopes e de Marli Maria Salvador Lopes.

O pretendente: MARCOS AMADO ROZENDO PINTO, profi ssão: jornalista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 25/05/1986, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Oliveira Rozendo Pinto e de Fernanda 
Amado Rozendo Pinto. A pretendente: RENATA LOPES GUIMARÃES VASQUES, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/07/1989, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Deluqui Vasques e de Lilia Lopes Guimarães Vasques.

O pretendente: MATHIAS JOURDAIN DE ALENCASTRO, profi ssão: ciêntista político, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bagnolet, Seine-Saint-Denis, França, data-nascimento: 
29/02/1984, residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Felipe 
de Alencastro e de Vera Cristina Linhares Jourdain. A pretendente: MARIANA BERALDI 
ANDERSEN, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 15/05/1982, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos Andersen e de Maria José Beraldi Andersen.

O pretendente: RODOLFO COSTA MACHADO, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jundiaí - SP, data-nascimento: 08/05/1986, residente e domiciliado na Vila Pompéia, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Machado e de Janete da Costa Machado. A pretendente: AMAN-
DA SIMARDI BLANCO LOPEZ, profi ssão: analista jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliada na Vila Madalena, São 
Paulo - SP, fi lha de Ramiro Blanco Lopez Filho e de Simone Cristina Simardi Blanco Lopez.
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

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).


