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36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001107-68.2014. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a CONSTRUTORA 
ROTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ. 07.586.251/0001-49, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), 
que GIOVANNI CARVALHO RODRIGUES - AREIA ME, ajuizou-lhe uma ação de Cobrança, que foi 
julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento 
de R$21.410,80 (atualizado até Julho/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada 
a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do 
débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: 
Terá a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV do NCPC).  Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ISAURA FRANCO PARDI, 
REQUERIDO POR MARIA DA GRACA PARDI WALDERRAMA E OUTRO - PROCESSO 
Nº1002844-44.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 24/03/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de ISAURA FRANCO PARDI, 
CPF 669.965.208-78, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Jose Pardi 
Neto. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 03 DE NOVEMBRO DE 2017

PAGAMENTO DE PRÊMIO INTERMITENTE
Empresa paga prêmio para os funcionários quando atingem as metas, 
como proceder com o pagamento intermitente? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI MOTORISTA REGISTRADO, COMO PROCEDER PARA 
O CONTROLE DA JORNADA EXTERNA?

Nos termos do § 3° do art. 74 da CLT, se o trabalho for executado fora do 
estabelecimento, o horário dos empregados constará, explicitamente, 
de ficha ou papeleta em seu poder, sendo que o horário de trabalho 
será anotado em registro de empregados com a indicação de acordos 
ou contratos coletivos porventura celebrados.

RELAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO COM PCMSO
O exame toxicológico será parte do PCMSO ou deverá constar em 
atestado de saúde ocupacional? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUINTE FACULTATIVO
Contribuinte facultativo que não trabalha e contribui ao INSS pelo 
salário mínimo, conseguiu benefício de auxilio doença por 01 ano, 
deve continuar contribuindo todo mês, como proceder na renovação 
do beneficio? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO É FEITA A TRANSFERÊNCIA DO FUNCIONÁRIO DA MATRIZ 
PARA A FILIAL NO CURSO DO MÊS, COMO SERÃO DEVIDOS OS DIAS 
TRABALHADOS INDIVIDUALMENTE, PRECISA FAZER EXAME MÉDICO?

Esclarecemos que cada estabelecimento deverá fazer sua folha de 
pagamento, e desta forma, a remuneração do empregado, visto a 
transferência, deverá ser rateado entre a folha de pagamento da matriz 
e filial, ou seja, os dias devidos pela matriz serão pagos pela matriz, 
e os dias devidos da filial serão pagos pela filial. Outrossim, o exame 
médico não é necessário em decorrência de transferência.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Heródoto – Edipro – O terceiro volume 
da coleção Historias – Vol. III, de um total 
de 09, é dedicado à Talia, musa da comédia 
. O grego Heródoto , considerado o pai da 
História, narra com bons detalhes, a invasão 
militar persa, contra o Egito. Envolvendo uma 
aura lendária, sua narrativa permite ao leitor 

sentir a logística preparativa, bem como o intuito da 
missão. Numa edição de fino gosto, capa dura, esmero 
não falta, para demonstrar um traço de uma época, que 
em limitadas proporções, guarda um resquício moderno. 
Sua leitura, a cada momento, sempre trará uma nova 
face. Ótimo presente.

Histórias – Livro III – Talia

Rogério Gabriel com Joaquim Cas-

tanheira – Schwarcz – Impetuoso, focado, 
visionário, esses são alguns dos atributos 
do biografado. Eu ficaria com um bem mais 
simples: incansável trabalhador! Quebrou. 
Levantou-se, com uma guinada de posiciona-

mento. Um toque genial. Hoje, seu empreendimento, o 
grupo de escolas franqueadas MoveEdu, contabiliza onze 
mil unidades. Típico exemplo que a queda, pode ser um 
bom amálgama para ótima têmpera! Belo exemplo a ser 
notado e seguido.

Do Chão ao Topo

Luis Roberto Antonik e Aderbal Ni-

colas Müller – Alta Books – Os mestres em 
administração e contabilidade, criaram uma 
maneira de esmiuçar o método “ Valuation”, 
imprescindível a qualquer empresa, administra-
da por um gestor de sábia visão e capacidade. 

O gerente e ou administrador, verá nesta ferramenta, as 
vantagens de aferir seu desempenho e consequentes re-
sultados. Mente aberta e alerta, levará o empreendimento 
ao topo. Demonstram os mestres, com muita simplicidade, 
caminhos perfeitamente factíveis, para “azeitar” a maquina 
e faze-la render o máximo. Muito útil!

Avaliação de Empresas para Leigos

José Kayan – Leader – Do alto dos seus 
“longos” 16 anos de vida, o poeta causa um 
enorme frisson ao atônito leitor, que depara-
se com versos rasgados, ao sabor de uma 
natureza inata a poucos ungidos. Sua linha 

de raciocínio, navega entre versos que recebem aca-
bamento, extraído do âmago de um ser extremamente 
bem inspirado. Tomara que o tempo não lhe roube tal 
inerente naturalidade. Poesia em alta. Fara levitar, até 
o leitor mais rígido. Vida longa!!

Coração de um Poeta

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

Com apresentação 
de Ralph Peter.

BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, CNPJ 09.346.601/0012-
88, situada à Rua Ricardo Prudente de Aquino, 85. Tamboré/SP, torna público que recebeu
da Prefeitura de Santana de Parnaíba, através do Processo 391.497 - OS 99.097/16, a
Licença Prévia e de Instalação nº 007/2017, para Substação de Energia Elétrica de Alta
Tensão de 88/138Kv, emitida em 24/10/2.017, com validade até 24/10/2.022.

Esta é uma das conclusões 
do relatório anual sobre 
a tuberculose que a OMS 

apresentou em Washington e 
que é elaborado desde 1997, 
quando estabeleceu seu siste-
ma de avaliação global sobre a 
doença.

Apesar dos bons resultados 
na queda da taxa de mortalida-
de, em 2016 foram registrados 
6,3 milhões de novos casos de 
tuberculose, o que representa 
um aumento em relação a 2015, 
quando houve 6,1 milhões de 
novos contágios.

Segundo o relatório, 10,4 
milhões de pessoas tiveram 
tuberculose em 2016, sendo 
que  90% delas eram adultos, 
65% eram homens e 10% eram 
pessoas com o vírus de imuno-
deficiência humana (HIV), que 
debilita o sistema imunológico 
e aumenta a possibilidade de 
sofrer a doença.

O fenômeno do fortalecimen-
to da tuberculose pelo HIV tem 
uma especial incidência na Áfri-

Campanhas de tratamento e 

diagnóstico precoce da tuberculose no Brasil.

Mortes globais por tuberculose 
caíram 37% desde o ano 2000

O número de mortes globais por tuberculose caiu 37% entre os anos 2000 e 2016, com grandes quedas 

infecciosa em todo o mundo, acima da Aids, anunciou ontem (30) a Organização Mundial da Saúde (OMS)
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Em média, atualmente, a taxa 
experimenta um descenso 
aproximado de 3% ao ano, en-
quanto os novos casos caíram 
2% ao ano. Segundo o relatório, 
esses dados devem melhorar 
de maneira significativa nos 
próximos anos, contribuindo 
para o cumprimento dos obje-
tivos fixados em maio de 2014 
em Genebra, quando os 194 
Estados-membros da OMS 
aprovaram uma resolução para 
acabar com a tuberculose.

Na ocasião, os países aprova-
ram a “Estratégia Mundial para a 
Tuberculose”, que procura redu-
zir as mortes pela doença em 95% 
e os novos casos em 90% entre 
2015 e 2035, assim como garantir 
que nenhuma família tenha que 
arcar com “despesas catastrófi-
cas” devido à tuberculose. Em 
seu relatório, a OMS avisa que o 
progresso efetuado no último ano 
“não é suficientemente rápido” 
para poder alcançar os objetivos 
fixados (ABr/EFE).

ca, onde se concentram 74% 
das pessoas com este vírus que 
se infectaram de tuberculose 
em 2016. Apenas em 2016 hou-
ve 1,67 milhão de mortes por 
tuberculose entre pessoas com 
HIV. Em média, a tuberculose 
provoca a morte de 10 milhões 
de pessoas ao ano e continua 
sendo a primeira causa de 

morte por doença infecciosa, 
acima da Aids, segundo a OMS.

Em nível global, a taxa de 
mortalidade por tuberculose 
caiu 37% entre os anos 2000 
e 2016 e, em nível regional. A 
baixa mais rápida aconteceu 
na Europa e na região Ásia-
Pacífico, que desde 2010 foram 
experimentando quedas de 6 e 

Os finlandeses contam com educação e saúde pública de qualidade, 

um governo bem-sucedido e economia em pleno desenvolvimento.

A Finlândia é sem dúvida um dos me-
lhores países do mundo para se morar. 
Os cinco milhões e meio de finlandeses 
que existem hoje contam com educação 
e saúde pública de qualidade, um gover-
no bem-sucedido e economia em pleno 
desenvolvimento. Confira abaixo alguns 
dos fatores que tornam o país um exemplo 
para o resto do mundo:

Política - A Finlândia é uma república 
parlamentar e é um dos países menos cor-
ruptos do mundo. A integridade faz parte 
do cotidiano da população. Por exemplo, 
um objeto perdido por lá dificilmente não 
é devolvido ao seu dono quando possível. 
O país é também considerado um dos mais 
democráticos do mundo, confirmando o 
sucesso político da nação. A Finlândia 
aderiu à União Europeia logo no seu início, 
em 1995, e também foi um dos primeiros 
países a adotar o Euro como sua moeda 
oficial, logo após seu lançamento em 2002. 
Atualmente, é o único país nórdico perten-
cente à Zona do Euro.

Educação - Na Finlândia, eles acreditam 
que as pessoas são os bens mais valiosos 
do país. Por isso, investir em educação 
é prioridade. Soluções ousadas permiti-
ram o desenvolvimento de um sistema 
que oferece oportunidade de estudo e 
auto-desenvolvimento a todos os finlan-
deses. Como resultado desses esforços, 
atualmente, toda a população do país é 
alfabetizada. Mais de 11% dos recursos 
públicos são investidos em educação e 
escolas particulares são uma raridade. 
Existem 39 universidades no país e 41% 
dos finlandeses em idade ativa possuem 
educação superior. 

Direitos Civis - Na Finlândia, a qualidade 
de vida da população é muito importante. 

Finlândia se destaca pela qualidade 
de vida e prosperidade econômica
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O país é um grande defensor da liberdade 
de expressão e da liberdade religiosa, 
sem falar que está no topo do ranking 
mundial quando o assunto é liberdade de 
imprensa. Todas as opniões e diferenças 
são aceitas e bem-vindas. O país foi o 
primeiro a conceder direitos políticos às 
mulheres, iniciando uma trajetória exem-
plar de igualdade de gênero. E ainda hoje 
continuam a se destacar com temáticas 
atuais, sendo também o primeiro país 
a tornar o acesso à internet um direito 
defendido por lei. 

Inovação na indústria - A criatividade do 
design finlandês é admirado pelo mundo 
inteiro. As criações vão desde os celulares 
da Nokia até os objetos de vidro da Ittala. 
Mas além da beleza, o design também tem o 
objetivo de oferecer soluções no país e está 

presente na construção naval, no trans-
porte público, na segurança do trabalho, 
na saúde, nos esportes, na comunicação 
e em várias outras indústrias. A Finlândia 
também tem um grande destaque interna-
cional na área dos jogos digitais. O famoso 
Angry Birds foi criado no país pela empresa 
Rovio Entertainment, assim como o Clash 
of Clans e Clash Royale, desenvolvidos 
pela Supercell. 

Neste ano, a Finlândia está celebrando 
100 anos de idependência e, por isso, será 
o foco da edição da Feira Escandinava, que 
acontece nesta terça (7) e quarta-feira (8), 
no Pinheiros. Mais informações sobre os 
100 anos de independência da Finlândia em 
(https://finland.fi/pt/vida-amp-sociedade/
finlandia-celebra-100-anos-de-indepen-
dencia-em-2017/).

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Entre os documentos se-
cretos sobre o assassinato do 
ex-presidente John F. Ken-
nedy, liberados pelo governo 
dos Estados Unidos, um deles 
indica que havia uma suspei-
ta sobre uma possível fuga 
do líder nazista Adolf Hitler 
para a América do Sul após 
a Segunda Guerra Mundial. 
De acordo com o arquivo, 
assinado pelo então chefe 
interino da CIA na Venezuela, 
David N. Brixnor, um agente 
secreto da agência de inte-
ligência se encontrou com o 
ex-soldado da Schutzstaffel 
(SS) Philip Citroen, que o 
informou que Hitler ainda 
estava vivo.

O documento contém uma 
fotografia dos anos 1950 de 
dois homens. Um deles é o 
próprio Citroen, e o outro 

Arquivo da CIA 

indica que sim.

Hitler fugiu para América?

é um indivíduo com traços 
físicos similares aos de Hitler. 
Na parte de trás da fotografia, 
estava escrito. “Adolf Schrit-
telmayor, Tunga, Colômbia, 
1954”. A teoria mais aceita 
sobre o que aconteceu com 
Hitler após o conflito é que 
ele teria se suicidado em seu 
bunker em abril de 1945, ao 
lado de sua companheira, Eva 
Braun (ANSA).
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