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Refl exõesRefl exões
AJUSTE. 

Kate Spreckley

Por muito tempo nós confundimos o mundo e a Terra como 
um, quando na verdade, eles são completamente diferentes. O 
mundo é uma realidade criada pelo homem e a Terra é um ser 
divino vivo e que respira. Se a humanidade quiser sobreviver, é 
necessária uma revolução na forma como vivemos na Terra. Novos 
processos e estruturas sociais são necessários para restaurar o 
ambiente natural e nos ensinar a viver em harmonia com a Terra. 
Como resultado, você está sendo levado a explorar e a expressar 
a parte vital que você tem que desempenhar na mudança de 
como a humanidade existe na Terra. Sua alma está guiando e 
infl uenciando sua vida, confi ando no seu fl uxo e no que você está 
sendo chamado a fazer. Libere os padrões repetitivos do passado 
e limpe os resíduos remanescentes de todos os aspectos da sua 
vida. Observe o que está sendo revelado e ajuste-se e a sua vida 
de acordo. Permita que a verdade de sua alma o ajude a se tornar 
um ser humano responsável. Muito amor

 https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

 reginamadrumond@yahoo.com.br

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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SALÁRIO COM ACRÉSCIMO DE 1/3 DE FÉRIAS
Empresa ao declarar o DIRF deve lançar o valor de 1/3 de férias 
ou o valor não incide IR deixando de informar, qual a penalidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS AS HIPÓTESES QUE O FUNCIONÁRIO CONTRATADO NÃO SERÁ 
OBRIGADO A CUMPRIR O CONTRATO DE EXPERIENCIA? 

Em todas as situações onde ele já tenha sido empregado anteriormente 
em contrato a prazo determinado (experiência, safra, aprendizagem, 
obra certa, etc) em período inferior a 6 meses, conforme artigo 452 
da CLT. Nesse caso sua recontratação vai exigir contrato a prazo 
indeterminado. Nas demais situações caberá contrato de experiência.

REGISTRO DO CONTRATO DE SALÃO PARCEIRO
O contrato de salão parceiro deverá ser registrado em alguma entidade, 
para validade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCANSO INTRAJORNADA
Um funcionário que tem jornada de trabalho de 6 horas diárias, deveria 
usufruir de 15min de intrajornada. Porém a Empresa quer conceder 
entre 30min a 1hora por dia. Existe algum impeditivo quanto a isso? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL PRECISA EFETUAR 
O PCMSO E O PPRA?  

As Normas Regulamentadoras NR 7 (PCMSO) e NR 15 (PPRA) são obri-
gatórias para empresas seja do comércio, indústria ou serviços, e para 
qualquer regime tributário, a partir da contratação de empregado, de 
modo que a obrigatoriedade, basta contratar um empregado.

EFETIVAR APRENDIZ
Empresa pode efetivar aprendiz antes de concluir o curso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABORTO ESPONTÂNEO
Funcionária teve aborto espontâneo de 5 semanas terá direito a licença mater-
nidade, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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: PEDRO JOSÉ DE SOUZA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 18/11/1972, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Claudemiro José de Souza e de Zenilde Fagundes de Souza. A pretendente: 
VILMA LOPES MARTINS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
Antonio da Platina, PR, data-nascimento: 03/10/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro José Martins e de Alzira Lopes Martins.

O pretendente: WALBER EUGENIO KILL, profi ssão: enfermeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Nanuque, MG, data-nascimento: 25/10/1974, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Elias Pedro Kill e de Cleonice Eugenio Kill. A pretendente: LAÍS MULLER 
CARDOSO, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando 
Cardoso e de Sandra Aparecida Muller.

O pretendente: NEY PENTEADO DE CASTRO NETO, profi ssão: médico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ney Penteado de Castro Junior e de Sue Clara D'Avola Penteado 
de Castro. A pretendente: MARIANA DINIZ MICHELONI, profi ssão: arquiteta, estado civil: 
solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 30/03/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adilson Micheloni e de Tânia Maria Diniz Boni Micheloni.

O pretendente: DANIEL CASEMIRO SUVIRI, profi ssão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Claudio Casemiro Suviri e de Ivanir Suviri. A pretendente: FABIOLA 
PEROBELLI, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Iporã, PR, 
data-nascimento: 17/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Perobelli e de Marcelina Luiza Perobelli.

O pretendente: LUCAS GOMES SANTIAGO, profi ssão: analista junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 16/04/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandro Martins Santiago e de Dinah Gomes 
Santiago. A pretendente: ADRIANA PEREIRA GOMES, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 13/03/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Edson Rodrigues Gomes e de 
Lusinete Pereira de Brito.

A pretendente: TAMARA MARQUES ALVAREZ, profi ssão: funcionaria publica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ailton Alvarez Errera e de Cleide Cortez Marques Alvarez. A 
pretendente: LARISSA GOMES BARBOSA DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pirajá, Salvador, BA, data-nascimento: 10/06/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo de Freitas Barbosa da Silva e de 
Márcia Lucia Gondim Gomes da Silva.

O pretendente: ÉDERSON LOPES MARTINS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ituverava, SP, data-nascimento: 26/05/1968, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Délio Custódio Martins e de Augusta Gonçalves Lopes Martins. A 
pretendente: JENIFFER DA SILVA CUNHA, profi ssão: dona de casa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Everaldo da Silva Cunha e de Lucinete da Silva Cunha.

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: WESLEY CARLOS GILA GARCIA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Garcia e de Ana Paula 
Gila da Silva. A pretendente: ARLETE DE SOUZA BOLOGNA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 27/07/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dalcio Bologna e de Celia 
Cruz de Souza Bologna.

O pretendente: JORGE LUIZ FRANCISCO ROSA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Irecê - BA, data-nascimento: 19/03/1985, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Epaminondas Francisco Rosa e de Cleonice Maria Rosa. A pretendente: 
TATIANE LAURINDO DE BARROS SILVA, profi ssão: atendente de restaurante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 09/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato de Barros Silva e de 
Maria Aparecida Laurindo.

O pretendente: KITARO YADOYA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, data-nascimento: 05/09/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Kenzo Yadoya e de Ueko Yadoya. A pretendente: GENILZA LUCAS 
DE MORAIS, profi ssão: operadora de máquinas, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Serra Branca - PB, data-nascimento: 01/12/1968, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Bandeira de Morais e de Geni Lucas de Morais.

O pretendente: RODOLFO DA SILVA SANTANA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 04/06/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelaido Ferreira de Santana e de Adelaide da 
Silva Lopes. A pretendente: BIANCA KASA DA SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 29/11/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar de Almeida Ribeiro da Silva e de 
Rosana Kasa da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS FERREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 01/10/1953, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira e de Juraci da Silva 
Ferreira. A pretendente: NEUSA MARIA DE SIQUEIRA, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 24/11/1957, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rocco de Siqueira e de Antuanete 
Benedita de Siqueira.

O pretendente: VALTER EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: síndico profi ssional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Lorena - SP, data-nascimento: 05/03/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Benedito Pereira e de Maura 
Aparecida dos Santos. A pretendente: ANA PAULA MELO COSTA, profi ssão: empresária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Bragança - PA, data-nascimento: 17/07/1992, resi-
dente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Paulo Sergio da Costa Sousa e de Elizângela 
do Nascimento Melo Costa.

O pretendente: RONIELLE DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Trindade - PE, data-nascimento: 07/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Ronaldo de Oliveira e de Valdemira Maria de Oliveira. A pretendente: 
MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital - SP, data-nascimento: 31/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Valdimiro Oniceto de Silva e de Maria Francisca de Oliveira.

O pretendente: CASSIO APARECIDO DOS SANTOS ARAUJO, profi ssão: analista de 
recursos humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 28/09/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Eimar Lourenço de Araujo e de Silvana dos Santos Araujo. A pretendente: ALINE DA SILVA 
REINALDO, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital 
- SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Augusto Cesar Reinaldo e de Maria José da Silva Reinaldo.

O pretendente: WILLIAN SAVIAN, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Aparecido Savian e de Cicera Silva Savian. A pretendente: NATHA-
LIA APARECIDA BASILIO SANTOS, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 13/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valter Oliveira Santos e de Sueli Aparecida Basilio Santos.

A pretendente: CLARISSA BUTTINO PEREIRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Pereira e de Mônica Aparecida 
Piçarra Buttino Pereira. A pretendente: SUELLEN OLINTA DO PRADO PEREIRA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-
nascimento: 06/03/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Milton 
Donizete Pereira e de Rosilda Maria do Prado Pereira.

O pretendente: ELIEL CARLOS FERREIRA, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Lourenço da Mata - PE, data-nascimento: 17/07/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Ferreira e de Josefa 
Amara Ferreira. A pretendente: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de 
operações cash, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
13/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson 
Araujo de Oliveira e de Janete Vitoria dos Santos OIiveira.

O pretendente: ESIO PEIXOTO DE MELO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 29/12/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz José de Melo e de Quiteria Peixoto de 
Melo. A pretendente: KATIA APARECIDA CALIJIURI, profi ssão: técnica de desenvolvi-
mento agr, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
13/09/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Calijiuri Junior e de Vanda Calijiuri.

O pretendente: WLADIMIR GIMENES NARANJOS JÚNIOR, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
17/06/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wladimir 
Gimenes Naranjos e de Cilene Ribeiro dos Santos. A pretendente: ANA PAULA SOUZA 
MURADOR, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Osasco - SP, data-nascimento: 10/06/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lha de Jurandir Murador e de Arlete Aparecida de Souza.

O pretendente: VAGNER SOARES, profi ssão: mecânico de automóveis, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 07/06/1975, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Celia Santos Soares. A pretendente: 
ADRIANA APARECIDA COSTA DE ALCANTARA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 01/09/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalgisa Costa de Alcantara.
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A Estação Brasileira Coman-
dante Ferraz na Antártica 
coloca o país num seleto 

grupo de nações que tem o direito 
de explorar e decidir o futuro do 
continente gelado num trabalho 
de cooperação internacional. O 
destino da região foi decidido pelo 
Tratado Antártico assinado em 
1961. O acordo defi niu que só quem 
desenvolvesse pesquisas no solo 
Antártico poderia defi nir as regras 
de ocupação de um dos locais mais 
desconhecidos do planeta. 

Desde 1975 o Brasil participa 
do Tratado Antártico e em 1984 
inaugurou uma estação de pesqui-
sa na região. O continente de gelo 
com uma área de 14,5 milhões de 
quilômetros quadrados, quase o 
dobro do território brasileiro, é o 
mais afastado de todos e o menos 
conhecido. Mas informações apura-
das por cientistas revelaram que a 
Antártica tem a maior quantidade de 
água doce do planeta, armazenando 
70% das reservas mundiais. 

Com icebergs imensos, a Antár-
tica também reúne 90% do gelo 
da Terra. Em relação aos recursos 

Brasileiros pesquisam 
as riquezas da Antártica
O destino da região foi decidido pelo Tratado Antártico assinado em 1961

Navio Polar Almirante Maximiano é um navio de pesquisa 

polar da Marinha do Brasil.

minerais e energéticos não existe 
um cálculo exato, mas já foram 
localizados petróleo, gás natural e 
ouro debaixo das camadas de gelo. 
A Antártica tem ainda uma impor-
tância fundamental para a regula-
ção do clima no planeta. A região 
controla as circulações oceânicas e 
atmosféricas de todo o mundo. Para 
entender melhor como funcionam 
estes efeitos, pesquisadores das 
Universidades Federais da Bahia e 
de Pernambuco estão a bordo do 
Navio Polar Brasileiro Almirante 
Maximiano. 

Enquanto navegam eles coletam 
dados para descobrir o impacto das 
correntes marítimas da Antártica no 
clima brasileiro. Para o vice-reitor 
da Universidade Federal de Per-
nambuco, Moacyr Araújo, o trabalho 
vai ajudar a entender os efeitos das 
mudanças climáticas. “A ideia é des-
cobrir quais são os efeitos das trocas 
de gases entre oceano e atmosfera 

para ter uma melhor previsão do 
que vai ocorrer no futuro”, explica. 
Um trabalho, que de acordo com o 
pesquisador, seria impossível sem o 
apoio das Forças Armadas Federal.

“Acho que é fundamental o apoio 
da Marinha e da Aeronáutica porque 
resolve todo o problema de logística 
numa região tão hostil como a An-
tártica”, ressalta. Nos últimos dez 
anos, o governo federal investiu R$ 
500 milhões no Programa Antártico 
Brasileiro (Proantar) que promove 
o desenvolvimento científi co na 
região. 

O programa também é respon-
sável pela avaliação dos impactos 
ambientais das atividades brasileiras 
na Antártica para garantir o cum-
primento de normas internacionais. 
O contra-almirante Sérgio Guida, 
gerente do programa brasileiro na 
Antártica, diz que o trabalho brasi-
leiro na região é uma lição do Brasil 
para o mundo (ABr).

A Antártica tem importância fun-

damental para a regulação 

do clima no planeta.
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