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ENFRENTANDO AS SOMBRAS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Até agora, foi quase impossível remontar e ativar totalmente 
a consciência da alma. As impressões energéticas de desco-
nexão, medo, trauma, dor e sofrimento foram muito grandes. 
As energias cósmicas que estão chegando estão trabalhando 
para limpar e eliminar essas impressões energéticas e, assim, 
capacitando-nos a nos expandir para a consciência da alma. É a 
nossa consciência da alma que apoiará e guiará nosso caminho.

Atualmente você está sendo liberado de vidas de dor, trauma, 
sofrimento, desconexão e desequilíbrio armazenados. Essas 
energias distorcidas foram criadas ao longo de muitas vidas 
e não desaparecerão apenas do dia para noite. Fisicamente, 
há sinais e sintomas desse processo de limpeza. Dores inex-
plicáveis, palpitações cardíacas, insônia, exaustão, profundo 
desespero, medo e ansiedade são todos bastante predominantes 
no momento. Pode ser difícil ver a madeira das árvores agora, 
mas lembre-se de que essa jornada pelas sombras lhe trará o 
dom da percepção e do novo entendimento.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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ALTERAR O VALOR DO PRÓ-LABORE
Empresa optante pelo Simples pode alterar mensalmente o valor de reti-
rada de pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO SOLICITOU DEMISSÃO INFORMANDO QUE VAI 
TRABALHAR O AVISO PRÉVIO, QUAL A DATA DO PAGAMENTO DAS 
VERBAS RESCISÓRIAS?

Esclarecemos que independentemente do tipo de rescisão contratual 
tem a empresa até dez dias para pagamento das verbas rescisórias 
a contar do término do contrato. Base Legal – Art.477, §6º da CLT.

SUSPENSO DO TRABALHO
Quando o funcionário é suspenso do trabalho será considerado como 
falta, podendo ser descontando do salário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER A LICENÇA PATERNIDADE
Como deve ser concedida a licença paternidade quando o filho 
nasce no sábado, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL REALIZOU PAGAMENTO EM 
DUPLICIDADE DA GUIA GPS, COMO PROCEDER O REEMBOLSO?  

Em atenção à consulta formulada, considerando que se trata de 
recolhimento duplo da GPS da empresa 2003/2100, entendemos que 
poderá empresa restituir via PER/DCOMP o valor que foi recolhido em 
duplicidade referente a parte dos empregados  e o recolhido parte 
empresa (cota patronal e RAT) poderá ser feito a compensação via SEFIP.

TRABALHANDO DEPOIS DE APOSENTADO
Funcionário se aposenta e continua trabalhando, qual o procedimento 
da empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUISITOS DO CARGO DE CONFIANÇA
Quais os requisitos para caracterizar o cargo de confiança? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O pretendente: PAULO ROBERTO GOMES SOARES, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1980, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Luiz Soares e de Vanda Lucia Gomes Eufrasio 
Soares. A pretendente: PRISCILA DA LUZ ALVES CORREIA, profi ssão: operadora de loja, 
estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 14/12/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augusto Alves Correia e de Rita de 
Cássia Santos da Luz.

O pretendente: CRISTIANO DE JESUS SILVA, profi ssão: ajudante de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Traipu, AL, data-nascimento: 02/02/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Silva e de Leonor Francisca da Conceição. 
A pretendente: PATRICIA APARECIDA MENDES AURELIANO, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Avelino Aureliano e de 
Kelly Cristina Mendes da Silva.

O pretendente: MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 20/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Firmino dos Santos e 
de Iracema Pereira dos Santos. A pretendente: JÉSSIKA SIQUEIRA ROCHA, profi ssão: 
recepcionista bilíngue, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo de Siqueira 
Rocha e de Efi genia Vieira dos Santos.

O pretendente: LUIS CARLOS DONIZETTI DA SILVA, profi ssão: auxiliar de secretaria 
técnica, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Honório da Silva e 
de Maria Rodrigues de Lima Silva. A pretendente: TANIA APARECIDA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/04/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar dos Santos 
e de Maria Cicera dos Santos.

O pretendente: CRISTIAN RAFAEL RODRIGUES, profi ssão: agente de higienização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Rodrigues da Cruz e de Edilamar 
Aparecida Machado Rodrigues. A pretendente: LETICIA KETHELYN DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Aureliano da Silva Junior 
e de Verginia da Silva.

O pretendente: IGOR GABRIEL DA SILVA FREITAS, profi ssão: teleatendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar de Freitas e de Sandra 
Regina da Silva. A pretendente: GIULIA BETSY FELICIANO TEIXEIRA, profi ssão: 
teleatendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Alexandre Teixeira e de Fabíola Feliciano.

O pretendente: WILLIAN DE SOUZA, profi ssão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1988, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de José Neris de Souza e de Josefa Maria da Conceição. A pretendente: 
GISLENE GREGORIO RAMOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Amauri Silva Ramos e de Sueli Aparecida Gregorio Ramos.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: FELIPE DIAS PEDRO, profi ssão: gerente adjunto ferista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delci de Lima Pedro e de Maria Vanusa 
Alves Dias. A pretendente: DAIANE FERNANDES PRATES, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Helio Prates e de Claudia 
Fernandes da Silva.

O pretendente: DEIVID VIEIRA DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Vieira da Silva e de Maria Joana da 
Silva. A pretendente: THAIS MELO DE ANDRADE, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Walter de Andrade e de Benedita 
Fautisno de Melo.

O pretendente: JOÃO SOUZA VEIGA, profi ssão: ajudande de obra, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juquiá, SP, data-nascimento: 02/11/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Espinola Veiga e de Adelina Souza Veiga. A 
pretendente: VENINA DE FÁTIMA COSENDEY, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: Resende, RJ, data-nascimento: 22/05/1965, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neves Cosendey e de Rosamilia 
Maria Silva.

O pretendente: LOURIVALDO NASCIMENTO SANTANA, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 14/07/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olindo Nascimento Santana e de Enedina Maria de 
Jesus. A pretendente: ADRIANA MARIA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 15/11/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor Gonçalves Pereira e de Santina Maria de Jesus.

O pretendente: FRANCISCO RAFAEL CANDIDO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 18/11/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristovão Gomes do 
Nascimento e de Antonia Dias do Nascimento. A pretendente: DEBORA DA SILVA 
CARVALHO, profi ssão: Auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Ribamar de Oliveira Carvalho e de Angela Maria da Silva.

O pretendente: LUCIANO ANTONIO DE MELO FERREIRA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenilton Antonio de Melo Ferreira 
e de Selma Maria da Silva Ferreira. A pretendente: NAYNA DA SILVA FERREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-
nascimento: 14/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Leonel Ferreira e de Cleide Maria da Silva.

O pretendente: RICARDO SARTORI JUNIOR, profi ssão: extrusor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Sartori e de Leonice de Fatima Gica Sartori. 
A pretendente: MARCELA FABIANA FERNANDES, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosemeire Aparecida Fernandes.

O pretendente: HENRIQUE SALES BORDINI, profi ssão: ajudante de açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Bordini e 
de Sirlene da Silva Sales. A pretendente: GABRIELLY EMILY GAMA NASCIMENTO, 
profi ssão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/06/2002, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Isaias Jose 
do Nascimento  e de Elisabete Gama Souza Brito do Nascimento.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: LEONARDO FAGUNDES ALMEIDA Di LORETO, profi ssão: gerente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Guilherme Di Loreto 
Filho e de Laura Fagundes Almeida Di Loreto. A pretendente: PATRICIA HELENA 
XAVIER, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 07/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Xavier e de Maria Luiza Goria Xavier.

A pretendente: ISABEL CRISTINA DIAS CORREIA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 05/06/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nestor Dias Correia e de Maria José Machado 
Dias Correia. A pretendente: LUCIENE PONTES FREITAS, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 31/10/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Rodrigues de Freitas e de Dulcimar 
Leni Pontes Freitas.

O pretendente: ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: desempregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 10/01/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Severino da Silva e de Lení Filomena da Silva. A 
pretendente: SANATHA SOARES DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 25/01/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Soares da Silva e de Adalgisa Severina da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FERREIRA FIGUEIREDO, profi ssão: militar da 
aeronáutica, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
15/06/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Figueiredo 
e de Maria de Fatima Ferreira Figueiredo. A pretendente: PATRICIA RODRIGUES 
BRUNO, profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 24/03/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Crispim Caetano Bruno e de Ana Maria Rodrigues Bruno.

O pretendente: ELINORD ISMAEL, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 20/08/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rebert Ismael e de Erzulie Decius. A pretendente: KETTELENE 
CHARLES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
14/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sauveur Charles e de 
Telene Philippe.

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 - Ofi cial

O pretendente: SAMUEL HENRIQUE SOARES PINHEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascido em Catalão - GO, no dia (17/07/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Henrique Pinheiro e 
de Almira Ferreira Soares Pinheiro. A pretendente: LUCIANA CARVALHO DE MELO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de câmbio, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, 
no dia (13/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
David Carvalho de Melo e de Maria Bandeira de Melo.

O pretendente: JOSÉ RENATO DE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão farmacêutico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (18/08/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos e de 
Maiza Maria de Jesus dos Santos. A pretendente: LINDIMARA RAMOS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no 
dia (28/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Baldoino José de Sousa e de Tânia Maria Silveira Ramos de Souza.

O pretendente: HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
offi  ce-boy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/03/1999), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Demerson Leal dos Santos e 
de Adriana Guimarães Machado dos Santos. A pretendente: JÉSSIKA ARCANJO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, 
no dia (07/03/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Otaviano Arcanjo da Silva Filho e de Elielma Maracaipe Silva.

O pretendente: ROBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de selecionamento, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no 
dia (15/02/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Roberto Candido de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira. A pretendente: 
SOLMAIRA CAMARGO AKAY, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida no Guarujá - SP (Registrada nesta Capital, Ermelino Matarazzo), no dia 
(26/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roger 
Akay Montero e de Ana Camargo Molina.

O pretendente: FILIPE LEON MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão despachante 
técnico, nascido em Guarulhos - SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Roldão Monteiro e de Tania Regina Mendonça Monteiro. A 
pretendente: BRUNA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elias Honorio de Freitas e de Maria das Neves Freitas. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço, do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste 
Estado onde será realizado o casamento.

O pretendente: VALMIR ANDRADE SANCHES, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (27/01/1965), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldomiro Sanches 
e de Rita Andrade Sanches. A pretendente: AMIRAILDES LIMA CASTRO, estado civil 
viúva, profi ssão advogada, nascida em Riachão do Jacuipe - BA, no dia (05/09/1967), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Lopes da Silva 
e de Damiana Lima de Jesus.

O pretendente: JULIO SIMEÃO SOUTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Escada - PE, no dia (30/06/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Simeão Souto e de Maria José da 
Silva. A pretendente: LAISA MELLO SOARES, estado civil solteira, profi ssão revisora, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/03/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Soares Filho e de Neusa da Silva Mello.

O emprego na indústria paulista 
ficou estável em setembro, com 
variação de -0,06%, implicando no 
fechamento de 1 mil postos de tra-
balho, na série sem ajuste sazonal. 
Feito o ajuste, a variação marca 
-0,22% no mês. Computados os dados 
do acumulado do ano, o saldo segue 
negativo e totaliza o encerramento 
de 9 mil vagas na indústria. Os dados 
foram divulgados ontem (16) pela 
Fiesp e Ciesp.

“Setembro apresentou um resul-
tado levemente melhor no saldo de 
emprego na indústria paulista do que 
o esperado para o mês, em razão das 
exportações de carnes para a China, 
que sofreu com a peste suína em seu 
mercado. Apesar dessa leve melhora, 
o mercado apresentou perdas no 
setor automotivo, que sofre com as 
exportações, em especial para a Ar-
gentina. Devemos encerrar o ano com 
saldo muito próximo ao fechamento 
de 2018, com crescimento zero”, diz 
José Ricardo Roriz, 2º vice-presidente 
da Fiesp e do Ciesp.

Entre os setores acompanhados 
pela pesquisa, 45% apresentaram va-
riações positivas, com 10 contratan-
do, 8 demitindo, e 4 permanecendo 
estáveis. Os principais destaques no 
campo positivo ficaram, principal-
mente, por produtos alimentícios 
(1.580); produtos diversos (536) 
e produtos de borracha e material 
plástico (252).

Entre os destaques negativos fi caram 
veículos automotores, reboques e carro-
ceria (-1.427), couro e calçados (-952) 
e informática, produtos eletrônicos e 
ópticos (-608) - (AJI/Fiesp).

Saldo de emprego 
na indústria paulista 
fi ca estável
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