
INICÍO MINHA COLUNA comentando o processo 
aberto contra o cantor Belo, na 33º Vara Cível de São 
Paulo, por pagar o aluguel de sua casa com cheques sem 
fundos. O processo corre desde abril quando o cantor 
sofreu a primeira acusação. A dívida já passa de 500 mil 
incluindo o IPTU do imóvel.

A PROPRIETÁRIA DA CASA ALUGADA EM SÃO 
PAULO PELO CANTOR BELO, Márcia Gomes, de 46 
anos, está revoltada por não receber o pagamento do 
seu imóvel no Jardim Paulista e por isso levou o caso á 
justiça. O pagodeiro foi notificado por inadimplência e 
como ainda não apresentou sua defesa corre o risco de 
despejo.

O APRESENTADOR LUCIANO HUCK SERÁ CAN-
DIDATO a Presidente da República. Em uma reunião que 
aconteceu na última terça-feira (26), no Rio de Janeiro, 
onde estiveram presentes o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (Dem\Ba), o ministro da Educação, Mendonça Filho 
(Dem \Pe). Além desta, outras duas reuniões de Huck 
já aconteceram.

AOS 44 ANOS O CANTOR LATINO VAI SE CASAR 
PELA QUARTA VEZ, em breve, com a personal trai-
ner Jéssica Rodrigues, de 23 anos. Latino já foi casado 
com a atriz Rayanne Morais, com Mirella Santos e com 
a cantora Kelly Key com quem tem uma filha. O cantor 
tem oito filhos. 

‘TEMPO DE AMAR’, NOVELA DAS 18H, que teve 
sua estreia na Globo na semana passada, iniciou sua 
jornada em Portugal. A história retrata o ano de 1927, 
onde os belos e jovens Maria Vitória (Vitória Strada) e 
Inácio Ramos (Bruno Cabrerizo) se conhecem durante 
as festividades da semana santa, na fictícia aldeia Morros 
Verdes.

A HISTÓRIA, INSPIRADA EM RUBEM FONSECA, 
pelo autor Alcides Nogueira, substituiu ‘Novo Mundo’, 
de Thereza Falcão e Alessandro Marson, que entregou 
o horário com boa audiência, mesclando personagens 
históricos. ‘Tempo de Amar’ é uma história de amor que 
vai emocionar os telespectadores de todo o País.

AOS 86 ANOS DE VIDA, SÍLVIO SANTOS DECIDIU 
adotar o uso do ponto eletrônico nas gravações do seu 
programa no SBT. Sílvio sempre gostou de improvisar e 
não aceitava essa ideia. Porém, desde domingo passa-
do, o homem do baú , acabou cedendo e usando o novo 
aparelho que acabou gostando.

GLOBO E BAND, ATRAVÉS DE SEUS EXECUTIVOS 
seguem negociando a divisão dos direitos de transmissão 
da copa do mundo da Rússia no ano que vem. Depois de 
alguns impasses, as emissoras encontraram uma proposta 
que agradou. As duas emissoras vão dividir os custos e 
as transmissões dos jogos.

FRASE FINAL: A única maneira de enganar, que talvez 
dê resultado, é ser sincero.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV
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Distrito São Miguel Paulista
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: CLEIDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS, -
do civil: solteiro, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 19/09/1977, residente e 

dos Santos. A pretendente: RITA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA, -
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 26/08/1983, 

-

O pretendente: PAULO ROBERTO SOARES, 

Lima Soares. A pretendente: DACY GOMES DE SOUSA, 
-

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - -
- Ipiranga, 

COMITE 
ORGANIZADOR DOS JOGOS OLIMPICOS E PARA OLIMPICOS RIO 2016 - 

- - 
proposta uma ação d  por parte de JIAN XIAOLI, brasileira, casada, 

- - SHUNZHI JIN
- - LIN JUHUA

-

 
Encontrando-

sto de 2017. 

Uma pesquisa realizada pela Plantro-
nics, maior empresa de soluções de 
Comunicação Unificada do mundo, 

reconheceu sete tipos de comportamentos 
e personalidades que tiram a produtividade 
em qualquer reunião. Veja os tipos mais 
nocivos e perceba se algum deles faz parte 
do seu dia-a-dia:

O multitarefas – “Eu finjo que estou 
prestando atenção enquanto termino estes 
22 e-mails”. Pode parecer proatividade e 
que se está ganhando tempo, mas uma 
reunião de qualquer tipo exige atenção e 
contribuição. Geralmente, pessoas multi-
tarefas não se concentram nos assuntos e 
interrompem a discussão com perguntas 
que já foram feitas ou ideias que já foram 
discutidas. A melhor maneira de lidar com 
esse tipo de personalidade é trazê-lo para a 
discussão – “Como você poderia contribuir 
com isso?”.

O dominador - “É claro que o meu ponto 
de vista é o mais importante, então esperem 
aí enquanto eu mostro como é que se faz”. 
Segundo a pesquisa, esses participantes 
acham se consideram mais preparados para 
atingir as metas da reunião. Na maioria das 
vezes são prolixos, cortam a fala dos outros 
e usam linguagem pomposa para defender 
seu ponto de vista. Todavia, este tipo de 
comportamento guarda muita energia e 
vontade de agir – o que se bem dirigido, 
é positivo. Uma maneira de amenizar os 
comentários de participantes deste tipo 
é ampliar o ponto de vista e perguntar a 
opinião dos outros participantes.

O descarrilhador - “Eu vou falar de um 
tema totalmente fora do assunto e que só 
é relevante para mim”. Este tipo de com-
portamento pode estender uma reunião 
por horas sem que o assunto principal 
seja sequer discutido. Os descarrilhadores 
podem monopolizar e desviar o assunto em 
poucos segundos e levar os participantes a 
temas que não precisariam ser discutidos. 
Segundo a dica da Plantronics, a saída é 

Pesquisa aponta os sete piores 
participantes de reuniões

Em qualquer reunião, alguns tipos de comportamentos que atrapalham e atrasam a programação 

simples: Agradeça a informação e sugira 
que se atenham a agenda combinada.

O invisível - “Eu vou sentar aqui bem 
quieto e tentar me fundir ao ambiente”. 
O que sobra de entusiasmo nas outras 
personas, falta no participante invisível. 
Estes preferem ficar sentados e ouvir ou 
comentar por mensagens instantâneas em 
vez de falar – muitos esperam a reunião 
terminar para então compartilhar o que 
pensam. De acordo com a Plantronics, ao 
identificar tal participante, o ideal é anteci-
padamente atribuir a ele uma tarefa para a 
reunião, de modo que possam se preparar 
para contribuir com o grupo.

O pessimista - “Não, não, não. Isso não 
vai funcionar, e vou dizer por quê”. Talvez 
a intenção seja boa, mas os pessimistas 
podem sugar a energia positiva dos partici-
pantes. Este tipo de personalidade aprecia 
explicar porque algo não pode ser realizado 
e a melhor maneira de não deixar que a 
animação dos outros participantes seja 

afetada é canalizar o excesso de realismo 
em soluções, reconheça as preocupações 
ditas e pergunte, na opinião dele, qual 
seria a saída ou a melhor abordagem para 
resolver o problema.

O ruidoso - Eu vou continuar a fazer 
tudo aqui no meu canto...com muito ba-
rulho”. Atualmente, nem toda reunião é 
presencial. Muitas acontecem via skype 
ou chamadas em grupo e em praticamen-
te todas elas, um dos participantes não 
utiliza o botão mute para realizar tarefas 
simultâneas (multitarefas) e barulhentas, 
que atrapalham o andamento da discus-
são. A tecnologia já oferece recursos para 
solucionar este problema, como os head-
sets da Plantronics que cancelam o ruído 
externo, mas caso não resolva, lembre ao 
participante de deixar a linha no recurso 
mudo e se mesmo assim não surtir efeito, 
retire-o da chamada.

Fonte e mais informações: (plantronics.
com/br).
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Muito se tem ouvido falar so-
bre brasileiros que foram ten-
tar a vida em outro País. Não 
é para menos, apenas entre 
2014 e 2016, foram entregues 
cerca de 60 mil declarações 
de saída definitiva do Brasil, 
de acordo com informações 
da Receita. Número este que 
pode ser ainda maior, confor-
me indicação de especialistas 
do setor de imigração. 

Para quem quer buscar 
novas oportunidades fora do 
País, o presidente da EMDOC, 
consultoria especializada 
em mobilidade global, João 
Marques da Fonseca, e o espe-
cialista em investimentos do 
Banco Ourinvest, Mauro Calil, 
prepararam algumas dicas 
sobre como se preparar para 
ter sucesso nesta empreitada. 
Confira:
 1) Planejamento - É o 

ponto mais importante 
e a falta dele o fator de 
maior insucesso nesta 
jornada. O indicado é 
que a pessoa se prepare 
com antecedência de, 
pelo menos, 12 meses 
para uma mudança de 
país. Quando surgir a 
ideia da viagem, pense 
em todos os fatores que 
serão essenciais para a 
sobrevivência longe da 
sua terra natal como: 
família, moradia, traba-
lho, e, claro, dinheiro. 
As regras imigratórias 
têm sido desconside-
radas por muitos bra-
sileiros que vão seguir 
a vida em outra nação. 
Por exemplo, existem 
aqueles que seguem 
viagem com visto de 
turista ou estudante, 
mas estas categorias 
não permitem a per-
manência definitiva nos 
países. 

Para exercer qualquer ati-
vidade remunerada fora do 
Brasil, o cidadão tem por 

Vou sair do Brasil. E agora?
consideradas despesas fixas 
é altamente recomendável. 
Ainda no aspecto financeiro, 
o especialista destaca formas 
de levar o dinheiro para uma 
viagem. Segundo Calil, o mais 
recomendado é, em caso de 
viagens mais curtas, levar o 
dinheiro em espécie. Para 
viagens mais longas a sugestão 
é fazer remessas para o país 
destino. 
 4) Idioma - Algumas 

pessoas acreditam que 
podem aprender outro 
idioma já no destino 
final. Mas isto é um 
engano. O mais ade-
quado é já ter fluência 
na língua local antes 
da mudança. Com isso, 
você se sentirá muito 
mais seguro e apto 
para executar as suas 
demandas e viver bem 
no pais escolhido.

 5) Família - Preparar a 
família para a viagem 
é essencial. Para aque-
les que são casados e, 
principalmente, para 
os que têm filhos, o 
diálogo e a preparação 
antecipada são atitudes 
fundamentais para que 
todos estejam enga-
jados para a viagem. 
Conversar com os fi-
lhos que irão para uma 
nova escola, onde farão 
novos amigos, é um 
ponto importante. Além 
disso, é imprescindível 
discutir com o cônjuge 
se ele terá possibilida-
des reais de entrar no 
mercado de trabalho 
local e como será este 
processo para evitar 
brigas e frustrações no 
futuro. Todos alinhados 
e com o mesmo objeti-
vo, certamente, terão 
uma experiência muito 
enriquecedora.

Fonte e mais informações: 
(www.emdoc.com)

obrigatoriedade ter visto de 
trabalho, salvo os países que 
permitem que o estudante pos-
sa trabalhar algumas horas na 
semana. Porém, nestes casos, 
é somente para que o aluno 
possa ter alguma entrada de 
dinheiro para se manter no 
país durante o período esco-
lar. Nesse cenário, o indicado 
é sempre procurar conhecer 
todas as regras imigratórias, 
normas gerais de convívio, uso 
e costumes de cada região para 
ter uma vida promissora no 
destino escolhido. Se encontrar 
dificuldades, existem empresas 
especializadas em migração que 
podem ajudar em todos estes 
trâmites. 
 2) Conheça o lugar - É 

imprescindível conhecer 
pessoalmente o destino. 
Faça pelo menos três 
visitas ao local escolhi-
do, não com a visão de 
turista, mas pensando 
como morador local. 
O olhar de residente é 
muito diferente de quem 
vai para passear. Procure 
conhecer e estudar as 
regras, leis, costumes e 
diferenciais do destino. 
A cultura muda muito de 
uma nação para outra e 
é preciso se adequar aos 
hábitos locais para não 

sofrer com punições e 
multas. Outros pontos a 
serem vistos são: escola 
para os filhos, distância 
da residência para o local 
de trabalho, entre outros.

 3) Financeiro - Neste 
quesito, existem três 
cenários que devem ser 
considerados:

 a) Otimista: a pessoa já 
sai do Brasil com uma 
renda garantida no país 
destino (contrato de 
trabalho fechado, por 
exemplo);

 b) Moderado: a pessoa vai 
estudar e dependerá 
do dinheiro que eco-
nomizou ou de algum 
emprego que pode 
surgir no local; 

 c) Pessimista: situação 
em que a pessoa sai do 
Brasil sem nenhuma 
fonte de renda no país 
destino e depende-
rá exclusivamente do 
dinheiro que guardou 
antes de viajar. 

Em todas as situações é 
essencial pensar em qual 
estilo de vida se pretende 
assumir e quais serão os cus-
tos envolvidos com moradia, 
alimentação, transporte etc. 
Ter uma poupança, que cubra 
os seis primeiros meses das 
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