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FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADO COM ADICIONAL
Empresa tomadora de serviço deve remunerar as empresas prestadoras 
de serviço, quanto os funcionários realizam serviços com adicional de 
periculosidade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO QUE RECEBE PRÓ-LABORE É APOSENTADO, DEVE CONTINUAR 
RECOLHENDO O INSS?

Em termos legais não existe tal possibilidade em face ao disposto no 
§ 1° do Artigo 9° do Decreto 3.048/1999, que é o RPS, de modo que 
o sócio aposentado por idade ou tempo de contribuição é segurado 
obrigatório caso tenha continuado na atividade remunerada após a 
concessão do benefício já permaneceu filiado ao citado regime.

PRÊMIO SOBRE METAS
Empresa pode esclarecer ao funcionário as métricas estipuladas pela 
empresa para que ele receba a premiação, pode estar condicionada a 
metas, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL CONTRATA MEI
Produtor rural pessoa física, que contrata MEI para prestar serviço de 
manutenção em veículo, fica sujeito ao pagamento do INSS patronal 
sobre essa Nota fiscal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI MENOR EMANCIPADO, PODERÁ EXERCER ATIVI-
DADE NOTURNA?

A emancipação tem efeito para o menor gerir a sua vida civil, mas 
não tem o mesmo efeito perante a legislação trabalhista, que visa 
resguardar a integridade física do menor, ou seja, o menor de 18 anos 
não pode trabalhar em horário noturno conforme artigo 404 da CLT.

HORA EXTRA DA JORNADA 12X36
Ocorrendo hora-extra na jornada 12x36, deverá ser calculada normal-
mente após a 12ª hora ou retroage a 8ª hora da jornada? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Refl exõesRefl exões
Novo Espaço

 Cartas sagradas das bênçãos do mundo

Amado,
Um novo espaço foi criado no corpo energético da Terra, 

com as energias signifi cativas das trevas sendo liberadas para 
que a Nova Terra possa literalmente inspirar mais profunda-
mente a luz sagrada que cresce diariamente em sua realidade 
encarnada. Há alguma desorientação que vem com uma 
mudança tão forte, que afrouxou as energias previamente 
entrincheiradas e criou novas correntes de movimento. O 
que estava estagnado agora tem a possibilidade de ser trans-
formado e transmutado, e muitos projetos da luz na Terra 
podem avançar agora de maneiras que não eram possíveis 
antes. Ainda existem energias mais profundas das trevas que 
aguardam liberação, mas foi dado um grande passo à frente 
no planeta Terra e em todos os seres que nela vivem e como 
uma parte dela. Que todos os seres sejam abençoados, amém. 

Recebido por Mashubi

https://www.worldblessings.net

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

Os dados são da Receitae 
do Gabinete de Se-
gurança Institucional, 

relativos a resultados obtidos 
até meados do 3º trimestre. Os 
principais crimes considerados 
fronteiriços são de contra-
bando, narcotráfico, tráfico 
de armas, tráfi co de pessoas, 
lavagem de dinheiro, minera-
ção ilegal e tráfi co de recursos 
naturais.

Apenas uma operação da 
Polícia Federal no Rio Paraná, 
iniciada em 15 de abril, com 
o aumento de fi scalização de 
lanchas próxima à ponte Ayrton 
Senna, que liga Guaíra (PR) 
a Mundo Novo (MS), suspen-
deu o contrabando de 150 mil 
cigarros por dia -  volume que 
desde aquela data até o fi nal de 
setembro poderia ter rendido 
R$ 4,5 bilhões a organizações 
criminosas.

“Fui um baque que as orga-
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Programa Proteção de Fronteiras 
bate recorde de apreensões

O Programa de Proteção Integrada das Fronteiras, criado em 2016, aprendeu neste ano 34 toneladas 
de cocaína e 589 armas de fogo

As fronteiras terrestres do Brasil totalizam uma

 linha de 16,8 mil km.

nizações criminosas receberam 
em sua situação fi nanceira”, diz 
Eduardo Bettine, coordenador-
geral de Fronteira da Secretaria 
de Operações Integradas do 
Ministério da Justiça. “Nós sa-
bemos que a capacidade fi nan-
ceira é um componente muito 
forte do crime. Nós temos que 

tirar a capacidade fi nanceira, 
desmonetizar as organizações 
criminosas”, acrescenta.

Para o brigadeiro-do-ar, Ary 
Soares Mesquita, secretário de 
Assuntos de Defesa e Segurança 
Nacional, os resultados do Pro-
grama são “refl exo da ação do 
governo federal no combate ao 

crime”. Nove órgãos federais par-
ticipam de 42 ações de combate 
contra crimes que ocorram nas 
fronteiras terrestres, nos portos 
e aeroportos de todo o país. Além 
do governo federal, as ações 
mobilizam forças de segurança, 
governo e sociedades locais. 

O governo federal prepara 
para meados do próximo ano a 
Política Nacional de Fronteiras, 
integrando as atuais políticas 
de segurança pública, defesa, 
inteligência e desenvolvi-
mento regional. As fronteiras 
terrestres do Brasil totalizam 
uma linha de 16,8 mil km, que 
separa 11 estados de 10 países 
vizinhos. A chamada “fronteira 
marítima” tem 7,3 mil km de ex-
tensão na costa de 17 estados. 
O país tem 99 aeroportos (18 
internacionais) e quase 2,5 mil 
aeródromos (áreas para pouso 
e decolagem). No litoral e nos 
rios há 235 portos (ABr).

Estudos desenvolvidos por duas unidades 
de pesquisa da Embrapa no Rio Grande do 
Sul, Pecuária Sul e Clima Temperado, estão 
mostrando que a carne de búfalo é quase 
50% mais magra do que a bovina. Foram 
analisadas as qualidades físico-químicas das 
carnes de 50 animais da raça Murrah, que, 
com a Mediterrânea, integra a lista das mais 
utilizadas por criadores de búfalos no Brasil.

Preliminarmente, os estudos demonstram 
que a média de gordura da carne bubalina é 
de apenas 1,29%, enquanto a da bovina de ali-
mentados a pasto é de 2,25%. Esse resultado 
pode contribuir para ampliar e diversifi car o 
mercado de produtos bubalinos no País, hoje 
muito mais focado no leite, cujo crescimento 
é superior a 20% ao ano.

Os estudos revelaram também que o rendi-
mento de carcaça dos bubalinos é semelhante 
ao dos bovinos (47,7%). 

A pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, 
Élen Nalério explica que desde 2016 estão 
sendo avaliadas carcaças de animais abatidos 
com 27 meses. As amostras de carne coleta-
das vêm sendo examinadas no laboratório de 
Ciência e Tecnologia de Carnes da Embrapa 
Pecuária Sul. Os níveis de colesterol estão 
em fase de avaliação. “Nosso intuito é, ao fi m, 
fazer uma qualifi cação nutricional das carnes 
de búfalos, o que pode ser um atrativo a mais 
para o consumidor que busca alimentos com 
baixos teores de gordura”, afi rma.

Já no quesito maciez, que se baseia em 
testes de cisalhamento da fi bra muscular, 
a carne não foi considerada muito macia. 
“Esse dado provavelmente se deve à idade 
avançada dos animais, que possuíam mais de 
27 meses. Acreditamos que, em se tratando 
de novilhos, com cerca de 18 meses, a maciez 
seria maior, o que iremos avaliar também”, 
completa (AI/Embrapa).

Teor de gordura 
da carne de 
búfalo é quase 
50% inferior ao 
da bovina

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: LEONARDO KENJI KOMAY MAIA, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Curitiba - PR, data-nascimento: 20/12/1989, residente 
e domiciliado em Berlim - Alemanha, filho de Marcilio Marcio Maia e de Elisa Yasuko 
Komay Maia. A pretendente: MARIANA CRISTINA FRANK, profissão: bacharel em 
letras, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-
nascimento: 28/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz João Frank Neto e de Ines Peres Frank.

O pretendente: JEFFERSON SILVA CARNEIRO, profissão: servidor público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Mendes 
Carneiro e de Maria José da Silva Carneiro. A pretendente: DANIELA FABIANA DE 
ANDRADE, profissão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 27/02/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Candido de Andrade e de Marta do 
Nascimento Candido de Andrade.

O pretendente: GICLEITO LIMA ALVES, profissão: vidraceiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Itototo, Itororo - BA, data-nascimento: 22/09/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Everaldo Moreira Alves e 
de Maria Lima Alves. A pretendente: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital 
- SP, data-nascimento: 20/04/1964, residente e domiciliada em Arujá - SP, filha de 
Carlos Alberto dos Santos e de Zenilda Francisca Pereira dos Santos.

O pretendente: GEYZON SZALONTAI, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 20/08/1957, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Michael Szalontai 
e de Eszter Szalontai. A pretendente: HELLEN ALEXANDRA BORTOLI, profissão: 
nutricioinista, estado civil: divorciada, naturalidade: em Paranavaí - PR, data-nasci-
mento: 29/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rubens Bortoli e de Maria Aparecida Nunes Bortoli.

O pretendente: MARCOS FERREIRA LIMA, profissão: funcionário público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-
nascimento: 27/06/1972, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho 
de Francisco Ferreira Lima e de Maria Antonia de Lima. A pretendente: PATRICIA 
FERNANDA SANTANA, profissão: funcionária pública municipal, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 07/06/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Santana 
Junior e de Marlene Bezerra Santana.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES AZEVEDO VILLAS BÔAS, profissão: ven-
dedor, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), data-
nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Jorge Santana Villas Bôas e de Eliane Fernandes Azevedo Villas Bôas. A 
pretendente: JESSICA NAVARRO MACHADO, profissão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 24/11/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Belmiro Machado 
e de Rosemary Navarro.

O pretendente: KAIO VARANDA LIMA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 28/06/2001, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Elias Pereira Lima e de Vera 
Lucia Ferreira Varanda. A pretendente: RAISSA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: 
artesã, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), data-
nascimento: 15/10/2003, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Robson Paulo da Silva e de Alessandra Oliveira do Nascimento.

O pretendente: MICAEL KIYOMITSU OHATA, profissão: engenheiro elétrico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
12/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo 
Katsuhino Ohata e de Kikue Ohata. A pretendente: TAÍS YURI HASHIMOTO, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César 
- SP, data-nascimento: 27/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ernesto Shinhiti Hashimoto e de Maria Mitsuko Ito Hashimoto.

O pretendente: WILLIAM CROCCIA LEMES, profissão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 31/03/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Apare-
cido Lemes e de Ligia Aparecida da Croccia Lemes e de Ligia Aparecida da Croccia 
Lemes. A pretendente: DANIELA CAROLINE COSTA ALVES, profissão: assistente 
de liderança, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-
nascimento: 21/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Aparecido Alves e de Vera Lucia Costa Alves.

O pretendente: SIDNEY MARTINS DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Candiba - BA, data-nascimento: 28/04/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio da Silva Martins e 
de Lenice Martins da Silva. A pretendente: KELLEN TATIANE APARECIDA DOS 
SANTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em São José dos 
Campos - SP (1º Subdistrito), data-nascimento: 02/03/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sonia Maria dos Santos.

O pretendente: GIORDANO ALVES DA CUNHA, profissão: gerente de projetos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Santo André - SP (1º Subdistrito), data-
nascimento: 18/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Sebastião Alves da Cunha e de Aparecida Conceição Galassi da Cunha. A 
pretendente: TATIANE LEANDRO DA SILVA, profissão: coordenadora pedagogica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 11/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cavalcante 
da Silva e de Maria Helena Leandro da Silva.

O pretendente: GARCIA KOLO, profissão: engenheiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Moongi-Maquela, Angola, data-nascimento: 11/11/1963, residente 
e domiciliado em Göttingen - Alemanha, filho de Garcia Kolo e de Juliana Nkembi. 
A pretendente: AICHA SOFIA MAYIMONA, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Luanda, na Angola, data-nascimento: 20/02/1985, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mayimona Haruna 
e de Maria Mavuba Laila.

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: RICARDO RIBEIRO BARBOSA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jerônimo Inacio Barbosa e de Edna Ribeiro da Silva. A 
pretendente: SHEILA BASTOS DA SILVA PEREIRA, profi ssão: fi sioterapeura, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio Pereira e de Sirlene Bastos da Silva.

O pretendente: CLAUDIO FRIZZARINI, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1961, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Frizzarini e de Elisa Lopes Frizzarini. A pretendente: 
VALERIA COSSERO, profi ssão: ass. técnico educacional, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1967, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Cossero e de Doraci Mezzetti Cossero.

O pretendente: SIDNEI SERGIO DE SOUZA, profi ssão: assistente de R.H, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Lauriano de Souza Filho e de Emiko Masuyama. A pretendente: 
SELMA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Jales, SP, data-nascimento: 28/02/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jeronimo dos Santos e de Celcina Ribeiro dos Santos.

O pretendente: FREDERICO SIMÕES DOMINGUES, profi ssão: agrônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itararé, SP, data-nascimento: 19/01/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Frederico Guilherme Bertolaccini Domingues e 
de Maria Neusa Simões Domingues. A pretendente: MILENE APARECIDA PELICER 
ROSA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 26/10/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Elói Batista Rosa e de Divina Nilza Pelicer Rosa.
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