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INICÍO MINHA COLUNA comentando a repercussão das 
demissões que continuam no SBT. Até porque Carlinhos Aguiar 
abriu o jogo. Mesmo sem citar nomes, o ator acredita que houve 
um grande movimento para tirá-lo do ‘Jogo dos Pontinhos’. “Foi 
uma verdadeira armação que fizeram”.

“QUANDO SURGIU A IDEIA DO RODÍZIO dos partici-
pantes, já estavam puxando o meu tapete. Eu sabia que estavam 
fazendo a cabeça de alguém para essa transação”. Carlinhos 
Aguiar não tem a menor dúvida que essa manipulação foi feita, 
pois “não existia motivo para eu ir embora”, afirmou o ator.

“FOI UMA GRANDE COVARDIA ESSA PUXADA DE TA-
PETE. Quando me chamaram no SBT, pensei que fosse alguma 
coisa nova, uma participação especial em algum programa... Foi 
então que vieram com uma conversinha fiada que a emissora ia 
cortar despesas e com isso me mandaram embora”.

MAS O SBT NÃO PAROU COM AS DEMISSÕES e continua 
mandando embora seus principais artistas. Depois de Carlinhos 
Aguiar e o ator mirim Cirilo, a emissora de Sílvio Santos demitiu 
na semana passada Moacir Franco, já consagrado como ator, 
cantor e apresentador depois de décadas de casa.

MÁRCIA GOLDSCHMIDT ESTÁ ACERTANDO A SUA 
VOLTA á televisão brasileira. Ela, que mora em Portugal, esteve 
em São Paulo e foi a um jantar na casa do dono da Band, Johnny 
Saad, onde começou a acertar detalhes da sua volta. A Record 
também tem interesse em contrata-la , mas a apresentadora 
da preferencia á Band

A NOVELA ‘AS AVENTURAS DE POLIANA’, que vai 
substituir  ‘Carinho de Anjo’, tem estreia prevista para maio de 
2018 na grade do SBT. Escrita por Iris Abravanel, com a direção 
geral de Reynaldo Boury, a próxima novela pretende bater o 
recorde na televisão brasileira apresentando 550 capítulos e 
ficando no ar 1 ano e 9 meses.

JÁ NA RECORD, A NOVELA BÍBLICA QUE TRADUZ O 
‘APOCALIPSE’ para os dias de hoje teve uma boa estreia na 
semana passada. Com um tsunami apenas no começo da história, 
a novela promete muitas emoções com os efeitos especiais. A 
história bíblica transforma o fim dos tempos em um épico que 
vai desde o fim da década de 80 até os dias de hoje.

O CORRESPONDENTE DA GLOBO EM TOKIO, NOVA 
YORK E LONDRES, o jornalista Roberto Kovalick se tornou 
nos últimos dias mais um nome cotado para substituir William 
Waack no Jornal da Globo, afastado por “comportamento ra-
cista”. A direção da Globo define esta semana quem assumirá 
a apresentação do tele-jornal.

FRASE FINAL: Trabalhemos não para ir contra o destino 
mas para ir na frente dele.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: GILTON PINTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (11/04/1989), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, filho de José Gilton Pinto de Souza e de Fatima Araujo França Souza. 
A pretendente: DAIANE SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão publi-
citária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (31/03/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jaime Soares de Oliveira e de Nadir Himberg 
de Oliveira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALEX FERNANDES, estado civil solteiro, profissão lider de tecnologia 
da informação, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (31/01/1982), residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Maria de Fatima Fernandes. A pretendente: 
JULIANA RODRIGUES DE PAULA SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/09/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alvaro de Paula Santos e de Everalda dos Santos 
Rodrigues. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: CLAYTON ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (26/09/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio José Assunção e de Francisca Paula Filha. 
A pretendente: ADRIANA MENEZES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/03/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ulisses Fernandes dos Santos e de Maria 
Luzinete Menezes dos Santos.

O pretendente: ANDRE LUIS AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (02/04/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Deusdedit de Azevedo e de Maria das Dores Monteiro Azevedo. A 
pretendente: VANILDA FERNANDES DE MESQUITA, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida em Guarulhos - SP, no dia (11/10/1986), residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, filha de José Venancio de Mesquita Filho e de Palmira Fernandes de 
Assis Mesquita. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do 1º 
Subdistrito do Município de Guarulhos, deste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
office-boy, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/09/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edione Santos de Oliveira. A pretendente: AMAN-
DA OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/07/1991), residente e domiciliada em Francisco Morato - SP, filha 
de Espedito Herminio Ferreira e de Maria das Neves Oliveira Ferreira. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do Município de Franco da Rocha, 
deste Estado, onde será realizado o casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Segundo Francisco, em 
muitos países, “se difundiu 
largamente uma retórica 

que enfatiza os riscos para a se-
gurança nacional ou a honra dos 
novos chegados, desprezando 
assim a dignidade humana que 
deve ser reconhecida para to-
dos, em quanto filhos de Deus”.

“Quantos fomentam o medo 
dos imigrantes, apenas para 
fins políticos, e em vez de 
construir a paz, semeiam vio-
lência, discriminação racial e 
xenofobia, que são fonte de 
grandes preocupações para 
todos aqueles que tem no co-
ração a proteção de cada ser 
humano”, escreveu o Pontífice. 
Para Jorge Mario Bergoglio, 
todos aqueles que tem papéis 
de liderança precisam entender 
que “tem responsabilidade com 
a sua própria comunidade, para 
as quais devem assegurar os 
direitos justos e o desenvolvi-
mento harmônico, para não ser 

O Papa, sempre que possível, se reúne com imigrantes.

Papa critica líderes que fomentam 
‘medo’ contra imigrantes

O papa Francisco fez uma dura crítica aos políticos que exploram a questão migratória na tradicional 
mensagem pelo Dia Mundial da Paz, divulgada pelo Vaticano na sexta-feira (24)
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PA longa, que trará sofrimento, e 

terão que enfrentar as cercas e 
os muros não levantados para 
mantê-los long da meta. Eles 
fogem da guerra e da fome ou 
são obrigados a deixar a sua ter-
ra por conta da discriminação, 
perseguição, pobreza e degrado 
ambiental”, escreveu ainda.

No documento, o líder da 
Igreja Católica ainda pede que 
o ano de 2018 seja o ano “da 
definição e a aprovação por 
parte das Nações Unidas de dois 
pactos globais, um para a migra-
ção segura, ordenada e regular; 
o outro, para os refugiados”. O 
tema da imigração é muito caro 
para o líder católico que, atra-
vés de gestos e de mensagens, 
tenta mostrar o lado humano de 
quem busca uma vida digna em 
outro país. O Papa já recebeu 
algumas famílias de imigrantes 
para morar no Vaticano e pediu 
que todas as dioceses acolham 
os refugiados (ANSA).

como aqueles construtores que 
fazem cálculos errados e não 
conseguem construir as torres 
que começaram a edificar”.

O texto ainda pede ações de 
“acolhimento concreto” já que a 
maior parte dos imigrantes não 

vão para outra nação apenas 
porque querem, mas porque 
são obrigados por conta de 
conflitos ou de perseguições. 
“Eles estão dispostos a arriscar 
a vida em uma viagem que, 
em grande parte, é perigosa e 

Se você sente medo de 
voar, saiba: você não está só! 
Praticamente metade dos 
passageiros já experimentou 
algum grau de desconforto 
durante uma viagem de avião. 
Um em cada oito, no entanto, 
tem pavor de viajar de avião, 
a chamada aerofobia. Um dos 
mais conhecidos aerofóbicos 
é o diretor dinamarquês Lars 
Von Trier, de Ninfomaníaca 
(2013). O cineasta costuma 
voltar do Festival de Cannes 
de carro para casa, tal o terror 
de subir em um avião.

A maioria das fobias aparece 
no fim da segunda infância, 
início da adolescência e tende 
a piorar com a idade. Segundo 
Fernanda Queiroz, psicóloga 
e cofundadora da VOE Psi-
cologia, as fobias são medos 
intensos de coisas que, na rea-
lidade, apresentam um perigo 
pequeno ou nenhum perigo. 
“É um medo irracional”. Não 
é incomum uma pessoa ter 
aerofobia combinada a outras 
fobias, como é o caso do medo 
de altura, ou acrofobia.

“O ser humano não nasceu 
com asas, portanto, voar 
realmente é algo estranho, 
que literalmente nos tira do 
chão. Por isso, muitas pessoas 
acreditam que viajar por meio 
de transporte terrestre é mais 
seguro, quando na verdade 
não é, e as estatísticas com-
provam isso”, diz Fernanda. 
A chance de morrer em um 

Primeira alimentação 
do dia interfere nos 
hábitos de vida

Acordar e se alimentar não é um 
hábito de todos. O café da manhã, 
por vezes, é excluído da rotina em 
função de diferentes motivos, seja 
pela falta de fome ou de tempo. 
De acordo com a nutricionista do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Silvia Ribeiro Messa-
lem, a primeira refeição é sempre a 
base para um dia equilibrado e não 
deve ser ignorada.

A falta deste equilíbrio provoca 
uma mania muito comum: as famo-
sas “beliscadas” entre as refeições. 
“Quem habitualmente toma um 
café da manhã equilibrado, tende a 
passar o dia com maior saciedade e, 
portanto, evita pequenas compul-
sões”, explica Silvia. Os benefícios 
do café da manhã vão além do fim 
das “beliscadas” diárias. Até mesmo 
o consumo de doces e guloseimas 
pode ser evitado com a inserção 
desta refeição na rotina alimentar. 

A nutricionista salienta ainda que 
o equilíbrio em todas as refeições do 
dia possibilita ter um autocontrole 
em relação ao que se tem vontade 
de comer.

A velha desculpa da falta de fome 
logo quando acorda deve ser exclu-
ída do vocabulário. “O organismo se 
adapta rapidamente a novos hábi-
tos. Pessoas que não têm o costume 
de se alimentar pela manhã devem 
insistir no início, mesmo sem fome. 
Aos poucos, isso vai se tornar algo 
natural e comum”, afirma.

Para um bom café da manhã, a 
dica da nutricionista é se alimentar 
de macronutrientes em quantida-
des adequadas, como carboidratos, 
proteínas e gorduras. Mas, como 
lembra Silvia, é fundamental evitar, 
de modo geral, alimentos muito 
açucarados e excessivamente gor-
durosos, como as frituras.

Fonte e mais informações: (www.
hpev.com.br).

Medo de altura e de voar 
podem estar relacionados

avião é 1 em 11 milhões. Já a 
probabilidade de um acidente 
fatal no transporte terrestre é 
de 1 em 5 mil. 

Os sinais físicos e psicológicos 
do medo de voar e de altura 
são praticamente os mesmos. 
“Além de ansiedade desme-
dida, geralmente os sintomas 
incluem elevação da frequência 
cardíaca, tremores, sudore-
se, dores do peito, tontura e 
respiração ofegante”, explica 
Paola Casalecchi, psicóloga e 
cofundadora VOE Psicologia. 
Hoje, há uma diversidade de 
técnicas para ajudar quem sofre 
com esses medos. 

A VOE Psicologia, por exem-
plo, trabalha com uma combina-
ção de técnicas de um protocolo 
de um dos principais centros de 
estudo sobre o medo de voar. “O 
tratamento é de curta duração. 
São 10 sessões, se a pessoa 

quiser fazer sozinha, ou dois 
dias para grupos, num esque-
ma intensivo. Combinamos 
dessensibilização sistemática, 
também muito usada no caso 
da acrofobia, terapia cognitivo 
comportamental e técnicas 
para o controle da ansiedade”, 
contam as especialistas.

Além disso, a pessoa é 
exposta gradualmente e com 
todo o cuidado à situação que 
lhe gera medo, no caso, voar. 
“É uma simulação de voo tera-
pêutica, feita em simuladores 
de voo, com pilotos e outros 
técnicos de aviação.” Cerca de 
90% dos pacientes se veem 
livres da fobia. O último curso 
do ano acontece nos dias 9 e 10 
de dezembro, em São Paulo. 
No próximo ano, a terapia 
chega para os cariocas.

Fonte e mais informações: 
(www.voepsicologia.com.br).

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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: RAFAEL APARECIDO BOTACCINI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão comerciário, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/09/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Claudio Tadeu Botaccini e de Célia Aparecida 
Pereira Botaccini. A pretendente: REGIANE MARQUES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão comerciária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Gualberto da Silva 
e de Maria das Graças Marques da Silva.

O pretendente: OSMAR BALTHAZAR GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profissão gerente de projetos, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 31/05/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jayme Alves Gomes e de Terezinha 
Luiza Balthazar Gomes. A pretendente: MICHELLE SHIMOHAMA MARCHESINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão jornalista, nascida em São Pau-
lo - SP, no dia 06/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcio 
Marchesini e de Senita Maria Shimohama  Marchesini.

O pretendente: FERNANDO MESSIAS DE SOUZA BRANDT ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido em Barretos (2º Subdistrito) 
- SP, no dia 10/09/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Eduardo Caldeira Brandt Almeida e de Marinês Aparecida de Souza. A pretendente: 
ANA PAULA MAROSSI JUSTINIANO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão administradora de empresas, nascida em Mirassol - SP, no dia 08/11/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilton Justiniano e de 
Ana Maria Marossi Justiniano.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ARTHUR MAZZINI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 03/12/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Wilton Mazzini e de Aparecida Sanches Mazzini. A 
convivente: SIMONE MURARO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
publicitária, nascida em Flores da Cunha - RS, no dia 25/11/1969, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Claudino Caetano Muraro e de Déa Maria Muraro. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

Pe. Javier García Martínez (*) 

Nascida nos anos 90, a ge-
ração milênio, caracte-
rizada por pessoas que 

cresceram na era da Internet, é 
alvo de diversos estudos com-
portamentais, principalmente 
relacionados ao consumo de 
produtos nos meios digitais. 

Enquanto os adultos da dé-
cada de 90 deslumbravam-se 
com a chegada dos aparelhos 
celulares que serviam “apenas” 
para realizar ligações de qual-
quer lugar, os milênios quase 
não utilizam mais essa função 
nos seus smartphones. Tais 
aparelhos ganharam uma im-
portância inimaginável na vida 
dos jovens, por concentrarem 
neles acesso a e-mails, fotos, 
GPS, redes sociais, bancos, 
agenda, entre inúmeras outras 
funcionalidades.

Assim como aconteceu no 
mercado como um todo, a 
geração milênio começa a im-
pactar fortemente a realidade 
das escolas. Isso porque muitos 
milênios, por estarem na faixa 
entre 20 e 30 anos, estão se 
tornando pais e direcionando 
seus filhos para aprendizagem. 
Ao passo que nas décadas pas-
sadas existia um certo temor 
e até um sentimento de culpa 
nas famílias por matricularem 
os filhos na escola ainda peque-
ninos, os milênios não têm essa 
inquietação e veem a escola 
como a melhor alternativa a 
ser oferecida aos seus filhos, 
independentemente da idade.

Ao escolher a instituição para 
os seus pequenos, é comum 
os pais novatos buscarem re-
ferência nas escolas por onde 
passaram e tiveram uma boa 
experiência. Mas, para conquis-
tar a confiança desses novos 
pais, acostumados com a era 
digital, as instituições de ensino 
precisam inovar na forma como 
se comunicam e atendem ao 
seu público. 

Já não basta ter um website 
em que com um login e senha 
seja permitido acesso à um am-

biente virtual com informações 
exclusivas de notas e relatórios 
de comportamento do aluno. 
Aliás, qualquer website deve 
estar preparado para a platafor-
ma móvel, visto que o celular é 
atualmente o dispositivo mais 
utilizado para navegação na 
internet. 

Porém, mais do que isso, 
os pais milênios buscam uma 
comunicação rápida e fluí-
da e, a exemplo do varejo e 
da indústria, as instituições 
de ensino também precisam 
oferecer um canal de contato 
dinâmico. Nesse contexto, os 
aplicativos móveis se tornaram 
uma importante ferramenta 
pois, integrados ao sistema 
de gerenciamento da escola, 
possibilitam a entrega rápida de 
informações e ainda oferecem 
dados estatísticos para melho-
rar a comunicação e a gestão 
da escola como um todo. 

Por exemplo, pais que ne-
cessitam do histórico escolar 
dos filhos podem solicitá-lo de 
maneira online pelo aplicativo 
da escola e apenas agendar a 
retirada na Secretaria, otimi-
zando assim o tempo de ambas 
as partes. Esse atendimento 
cativa os pais e mostra que a es-
cola não está parada no tempo. 

A velocidade do desenvolvi-
mento de novas aplicações na 
computação em nuvem não 
deixa muito tempo para que 
educadores e gestores esco-
lares reflitam na repercussão 
dessas inovações no cotidiano.  
No entanto, o impacto da tec-
nologia no comportamento dos 
seres humanos não deve jamais 
ser menosprezado. 

Enquanto debatemos a ne-
cessidade da geração de pais 
milênios, seguimos recebendo as 
crianças da geração Alpha, nasci-
das a partir de 2010 e já marcadas 
por uma vivência impactada pela 
Inteligência Artificial e seus ro-
bôs. Mas isso é assunto para uma 
próxima reflexão.

(*) - É diretor do Colégio 
Agostiniano São José.

Impactos da geração 
milênio na gestão escolar

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

ODONTOCLINIC S.A. - CNPJ/MF 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/12/2017, às 10
horas, na sede social, Santana do Parnaíba/SP, Avenida Doutor Yojiro Takaoka, nº 4.384, Alphaville, para deliberar
sobre: (i) Alteração da Razão Social da Sociedade; (ii) Inclusão da nova atividade (CNAE) no Objeto Social da Sociedade;
(iii) Outros Assuntos de Interesse Social. Santana de Parnaíba/SP, 25/11/2017. Diretoria. (25.28.29/11/2017)


