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O Senado Federal 

perdeu a oportunidade 

de rediscutir a fundo 

os limites de gastos de 

campanha.

Isso porque no último dia 
2 de outubro, os senado-
res aprovaram o projeto 

de lei que define o teto de 
gastos de campanha para 
as eleições municipais de 
2020. O texto prevê que o 
valor seja o mesmo do pleito 
de 2016, corrigido pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
e foi sancionado no último 
dia 4 pelo presidente Jair 
Bolsonaro. 

A nova lei restringe o valor 
do autofinanciamento e foi 
publicado em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU) de quinta-feira, 3, 
dentro do prazo para que seja 
aplicada na disputa do ano 
que vem. Qualquer alteração 
na regra eleitoral precisa ser 
feita até um ano antes do 
primeiro turno da eleição, 
marcado para 4 de outubro.

Vale frisar que o projeto da 
lei foi aprovado às pressas 
pela Câmara e pelo Senado. 
A principal mudança é o va-

lor que cada candidato pode 
investir do próprio bolso para 
se eleger. O texto estabele-
ce que o candidato poderá 
usar recursos próprios em 
sua campanha até o total de 
10% dos limites previstos 
para gastos de campanha 
no cargo em que concorrer. 
Por exemplo, para cada R$ 
100 mil de limite de gastos, 
o candidato só poderá usar 
R$ 10 mil do próprio bolso.

Esse limite imposto de 10% 
para autofinanciamento é 
uma inovação importantís-
sima e gerará paridade de 
armas entre os pleiteantes 
dos cargos públicos. No 
entanto, é importante que 
os órgãos de fiscalização 
sejam atuantes no combate 
ao chamado “caixa 2”.

Caberá ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) divulgar 
a tabela de tetos por municí-
pio e cargo antes do pleito, 
assim como ocorreu nas 
eleições de 2016. Nas cidades 
onde houver segundo turno 
na votação para prefeito, o 
teto de gastos será de 40% 
daquilo que tiver sido permi-
tido no primeiro turno.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Público

O novo limite de gastos para 
as eleições de 2020

Marcelo Aith (*)
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Há recursos também para demonstrar status,

 como joias, relógios, brilhos e marcas evidentes.

Vestir-se é um hábito muito pessoal, mas 
que refl ete nossas intenções sociais. 

Quando usamos uniformes, como o dress-code 
corpora  vo, a ideia é padronizar o sinal e 
emi  r mensagens parecidas.

Engana-se quem acredita que é possível não ter 
um es  lo. Quando escolhemos roupas e acessórios 
que chamem menos atenção, é exatamente isso o 
que você transmite: que é uma pessoa discreta e/
ou pouco espalhafatosa. Não é que você não tem 
es  lo: esse é um dos es  los que você pode ter. Por 
mais homogêneo que você acredite estar no meio da 
mul  dão, há pequenos detalhes que podem entregar 
quem você é, de onde você vem ou alguma par  cu-
laridade que você pensou que estava protegida com 
sua boca fechada. 

Alguns comprimentos representam idade. Por 
exemplo, desde a An  guidade, os homens mais velhos 
usam as togas mais compridas e os mais jovens as mais 
curtas. Podemos dizer o mesmo sobre as bermudas? 
Tem também proporções que dão um indica  vo 
geográfi co, como a sobreposição de cole  nho cur-
to, túnica até o joelho e calças acima da canela dos 
povos do Oriente Médio. E também, algumas peças 
quando são usadas com ironia, tendem a comunicar 
exatamente o oposto. Já viu um adolescente com 
“roupas de vovô”, como boinas, moletons, calças 
molengas e sapatos ultra confortáveis?

Há recursos também para demonstrar status, como 
joias, relógios, brilhos e marcas evidentes. É o que 
pretende ao menos alguém que usa de falsifi cações 
para tentar passar esse efeito. Às vezes cola, pelo 
menos por algum tempo inicial... E mesmo as máxi-
mas de es  lo, como: “todo homem fi ca bem-ves  do 
de terno”, pode ser subver  da se o traje es  ver mal 
ajustado, em mau estado ou manchado. 

O ser humano é um animal essencialmente visual. 
Diferentemente de outros animais, que confi am 
em olfato e audição para reconhecer os membros 
da família (e por isso mesmo andam em grupos 
menores), o homem criou essa hierarquização 
visual que facilita o contato com pessoas que não 
conhecemos. Se está ves  do como policial ou 
segurança, signifi ca que é uma pessoa para quem 
podemos pedir ajuda. 

Portanto, vale o exercício de se planejar para orga-
nizar as roupas que usa para o trabalho ou no dia-a-
dia, pensando o que as pessoas podem ler de você 
mesmo sem te conhecer? Você parece organizado e 
responsável? Ou super cria  vo? É um chefe acessível 
ou rigoroso ao extremo? Pergunte para as pessoas 
ao lado,  re umas fotos de corpo inteiro e faça uma 
análise cuidadosa no espelho por alguns dias seguidos. 

Com isso, você vai ter material o sufi ciente para 
dizer qual é seu es  lo _sem fugir dessa resposta! Só 
depois disso é possível evoluir neste tópico, usando 
essas ferramentas a seu favor. Sem medo!

(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos

e individuais (www.andredoval.com.br).
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O Brasil está situado na 
segunda faixa mais bai-
xa com uma taxa de 13 

por 100 mil, ao lado de países 
desenvolvidos como EUA, Ca-
nadá e Austrália, e melhor do 
que alguns deles, como a França 
e o Reino Unido. 

Por outro lado, fi gura também 
na segunda faixa mais alta de 
incidência de câncer de mama 
entre todos os países. Nesse 
caso, a taxa de incidência é de 
62,9 casos por 100 mil habi-
tantes (taxa padrão utilizada 
mundialmente). A análise da 
situação do câncer de mama 
no Brasil, 2018, foi apresentada 
durante cerimônia de celebra-
ção do Outubro Rosa, ontem 
(07), no Rio de Janeiro.

“O fato de a taxa de incidência 
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Câncer de mama: mortalidade 
abaixo da média mundial

A mortalidade do câncer de mama no país é baixa em relação a outros países

O Brasil está situado na segunda faixa mais baixa 

com uma taxa de 13 por 100 mil.

mama está ligada principalmente 
ao acesso a diagnóstico e trata-
mento adequado no tempo opor-
tuno. O objetivo é diagnosticar 
o câncer o mais precocemente 
possível, ainda nos estágios 
iniciais da doença, quando o 
tratamento é mais efetivo. 

Ano a ano, o Brasil vem conse-
guindo aumentar o percentual 
de casos diagnosticados nos 
estágios in situ (considerado 
zero) e I de 17,3% em 2000 
para 27,6% em 2015. Mas essa 
proporção continua muita baixa 
na região Norte (12,7%), em 
contraste com as regiões Sul 
(29,2%) e Sudeste (30,8%). 
Mas é necessário avançar na 
prevenção e diminuição das 
desigualdades regionais e so-
cioeconômicas (Ag.Saúde)

ser relativamente alta e a de 
mortalidade ser relativamente 
baixa mostra que o nosso siste-
ma de saúde, apesar de todos os 
problemas, está salvando muitas 

vidas. Mas temos imensos de-
safi os pela frente”, afi rma Liz 
Almeida, chefe da Divisão de 
Pesquisa Populacional do INCA.

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: RENATO JARDIM GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 11/07/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando de Lemos Gonçalves e de 
Valdenir Jardim Gonçalves. A pretendente: ROBERTA SOEIRO DE FARIA, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (12/03/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Tadeu 
Soeiro de Faria e de Ana Rita Pantaléo Soeiro de Faria.

O pretendente: EDUARDO ANDRADE TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de redes, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 24/12/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Teixeira e de 
Marleide Bezerra de Andrade Teixeira. A pretendente: FERNANDA CAROLINA SILVA 
GUIMARÃES CRUZ, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (07/02/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Fernando Cesar Guimarães Cruz e de Marlene da Silva.

O pretendente: LEANDRO MANHANI, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em Santo André - SP, no dia 21/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens Morales Manhani e de Vanda Lucia do Nascimento Manhani. 
A pretendente: SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão bombeira, nascida em Jundiaí - SP, no dia (09/08/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Sebastião do Nascimento 
e de Francisca Gonçalves do Nascimento.

O pretendente: ADRIANO DE CAMPOS CORTELETTI, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/10/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jamir Jose Corteletti e de Mirtes Maria de Campos 
Corteletti. A pretendente: FERNANDA ÉRIKA PEREIRA DIAS DA PONTE, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (06/03/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Dias da Ponte 
e de Maria Leda Pereira.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE CRESPO RAMOS, estado civil divorciado, 
profi ssão estudante, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 02/01/1999, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano de Souza 
Ramos e de Gabriela dos Santos Crespo. A pretendente: JULIANA SANTANA DO 
CARMO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (12/09/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vicente Gomes do Carmo Junior e de Marinalva de Santana.

O pretendente: FRANCISCO GEUILSON DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão supervisor de operações acadêmica, nascido em Irapuan Pinheiro - CE, 
no dia 01/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de José Uilson do Nascimento e de Francisca Auriluce de Melo Nascimento. A 
pretendente: MONIKE ISADORA FERREIRA BICUDO SIQUEIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar laboratorial de gastronomia, nascida nesta Capital, Itaim 
Paulista - SP, no dia (06/01/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Severo Bicudo Siqueira Neto e de Monica Jaqueline Ferreira 
Pinto.

O pretendente: SAMI DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 07/05/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz da Silva e 
de Elizabeth Sobrinho de Almeida. A pretendente: KARINA HYPOLITO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista de sistemas, nascida nesta Capital, Vila 
Formosa - SP, no dia (11/03/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo da Silva e de Angela Izildinha Hypolito da Silva.

O pretendente: RAFAEL WILLIANS DOMINICHELLI PELISSON, estado civil 
solteiro, profissão coordenador de obras, nascido em São Caetano do Sul - SP, no 
dia 15/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Carlos Humberto Pelisson e de Divani Cecilia Dominichelli Pelisson. A pretendente: 
ROBERTA BARRICELLI, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (28/07/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Nildo Barricelli e de Vera Lacerda 
Barricelli.

O pretendente: WILLIAM INACIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 31/05/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Geruza das Graças Inacio. A pretendente: 
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida nesta Capital - SP, no dia (25/07/1976), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Marcelino dos Santos e de Maria 
Alves dos Santos.

O pretendente: JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão analista de recursos humanos, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no 
dia 19/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Leonardo Oliveira da Silva e de Antonia de Fatima Cardoso da Silva. A pretendente: 
SAMANTHA XAVIER DIAS DE MATTOS, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (03/03/1982), residente e domiciliada 
no Parque Novo Mundo, São Paulo, SP, filha de Roberto Dias de Mattos e de 
Cleusa Helena de Mattos. Obs.: Envio o Edital de proclamas ao Cartório próximo 
do endereço da contraente.

 

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 Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: HAMILTON LUIS BRESSANE FRANCO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, natural nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia (08/07/1985), residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Ricardo Barbosa Franco e 
de Rosangela Silvia Bressane Franco. A pretendente: GISELE APARECIDA MATHEUS 
ANDRADE, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, natural nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha, SP, no dia (25/10/1987), residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Oliveira Andrade e de Solange Matheus Andrade.
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