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Empresas & Negócios

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Paulo Gurgel Valente – Alta Books 

– De maneira bastante simplifi cada, sem 
perder profundidade, particularmente 
pela pouca utilização de tecnicismos , o 
consultor economista, vai do particular ao 

macro para explicar como gerenciar e levar a bom termo 
uma empresa, qualquer que seja seu tamanho, mercado ou 
perfi l. Para estudantes e profi ssionais da administração.

Governança Corporativa: 
Guia do conselheiro para 
empresas familiares ou 
fechadas

José Fonseca – Ágora – Sempre fi el às 
lições de Jacob Levy Moreno,  extremamente 
revolucionárias , o autor psiquiatra psicodra-
matista, lançou extensa e vasta obra, junto a 

um arcabouço de diversos autores, elencando pontos 
basilares, gerando assim, um caminho para uma linguagem 
relacional psicodinâmica e patológica. Obra de magnitude 
extra, que norteará tanto estudantes , quanto profi ssionais 
de saúde. Para poucos!

Essência e Personalidade:  
Elementos de psicologia 
relacional 

Frederico Ferreira – Autografi a - Ar-
quivólogo, mestre em história, retrata par-
ticipação importante, nos acontecimentos 

de 1857 a 1861, no reino do Congo . Um bastidor inédito, 
lastreado em substancial conteúdo documental indica ao 
publico, as injunções politicas, diplomáticas e comerciais 
entre nações que disputaram gananciosamente, aquele 
rico território, que servirá para descortinar segredos e 
lastrear, quem sabe, o futuro. Válido para professores, 
estudantes e interessados em valores históricos.

O Imperador e o Príncipe : 
A participação do império 
brasileiro na crise dinástica no 
Reino do Congo (1857-1861)

Andrey Gaio Lima e Daniel Jahchan 

– Rafael Pen (Ilustr) – Novo Século - 

Uma impressionante e futurista estória. É 
o mínimo que se pode afi rmar ao término 

da leitura desta obra. Dois amigos inseparáveis  na faixa 
dos 13 anos de idade, que tinham poder de materializar 
pensamentos,  no dia do aniversário de um deles, realizou 
seus grande sonho: fi car frente a frente com seu ídolo, 
de longa data. Nesse sonhado momento, inicia-se uma 
louca aventura, onde fatos estonteantes acontecem, num 
ritmo alucinante, culminando com fi nal surpreendente. 
Este idoso editorialista, não conseguiu parar de ler. Bom 
molho para ótimo fi lme. Fará o delírio da galera!!

Imaginetrium: 
Materializando sonhos

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.
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INICÍO A COLUNA comentando a decisão da justiça em 
fazer o bloqueio de bens e de contas bancárias da cantora Anitta, 
atendendo  o pedido da defesa de Kamilla Fialho, que deixou de 
agenciar a cantora em 2014 , quando ela tinha deixado a pouco 
tempo de ser MC Larissa.

KAMILLA acusa a cantora de não pagar a multa estipulada 
por rescisão de contrato quando o vínculo profi ssional entre as 
duas terminou. Porém nada foi bloqueado da cantora; ela teria 
zerado as contas prevendo a derrota. Mas, já no mês de março, a 
justiça negou uma vez mais um recurso da cantora no processo.

DESDE ENTÃO, ANITTA pediu a suspeição da juíza Flavia 
Viveiros de Castro, responsável pelo caso, e que foi rejeitado 
no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Anitta não vem con-
seguindo provar na justiça que ela agiu com razão, o que vem 
sendo mostrado em todas as audiências. 

DE ACORDO COM O ADVOGADO DE KAMILLA, Leonar-
do Gomes, o valor  da causa  pode passar de 30 milhões. Além da 
indenização a empresária  pede que seja ressarcida pela quantia 
que deixou de ganhar com o contrato interrompido. Procurado 
pela coluna a cantora Anitta não retornou as ligações.

SÍLVIO ABREU, diretor de dramaturgia da Globo, fez um 
desabafo: “Se não lançar mais autores, a novela acaba”. Sílvio 
disse que se sente útil  para a Globo, no posto de chefe, justa-

mente por estar ‘preparando o futuro’ da dramaturgia brasileira 
(revelar novelista). Sobre um possível retorno ás novelas como 
autor, ‘não há possibilidade’.

O MOTORISTA DA DUPLA HENRIQUE E JULIANO, 
que está foragido, foi acusado de matar a esposa grávida de 
quatro meses na frente do fi lho de seis anos. Aguinaldo está 
sendo procurado pela polícia  de Goiânia. A coluna, através de 
seu correspondente, está investigando o caso e depois dará 
maiores detalhes.

APÓS O FIM DE ‘ESTRELAS’, ha um mês, a apresentadora  
Angélica segue sem projeto na Globo. Ela tem ainda três meses 
de contrato e corre fortes boatos nos bastidores que Angélica 
deverá ser dispensada. Por outro lado, nem a emissora e nem a 
apresentadora quiseram se pronunciar.

O EX JOGADOR E COMENTARISTA DA GLOBO, Ca-
sagrande, afi rmou no ‘Fantástico’,  ao Dr. Drauzio Varela, que, 
quando era viciado em cocaína, quis contratar um matador de 
aluguel para mata-lo, pois ele não tinha mais saída no caminho 
do vício. Hoje, luta muito para continuar no caminho do bem 
inclusive fazendo palestras.

FRASE FINAL: Um homem não é outra coisa senão o que 
faz de si mesmo - (Jean Paul Sartre).

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

O ministro do Interior aus-
tríaco, Herbert Kickl, e 
o chanceler conservador 

Sebastian Kurz alegaram que os 
líderes religiosos são acusados 
de receberem fi nanciamento 
ilícito do exterior.

Os ímãs são membros da 
Associação Turco-Islâmica 
(ATIB), que promove a co-
laboração cultural e social 
na Áustria e gere dezenas de 
mesquitas. 

A entidade conta com pelo 
menos cem mil membros, é 
muito próxima do Partido da 
Justiça e do Desenvolvimento 
(AKP) do presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan. Serão 
fechadas quatro mesquitas em 
Viena, duas em Alta Áustria 
e uma em Carintia. A ordem 
vem de um decreto do De-
partamento de Religiões do 
governo e não pode ser apela-
da. “Na Áustria, não há espaço 
para sociedades paralelas e 
radicalizações”, disse Kurz. 
Ele também anunciou que o 
governo dissolveu um grupo 

Áustria fecha 7 mesquitas e 
expulsa ímãs ligados a Turquia

O governo da Áustria anunciou o fechamento de sete mesquitas e a expulsão de ímãs muçulmanos

Chanceler austríaco, Sebastian Kurz. 
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“Acredito na liberdade de cul-
to, não no extremismo religioso. 
Quem sua a própria fé para 
colocar em risco a segurança 
de um país deve ser expulso”, 
escreveu no Twitter o ministro 
do Interior italiano, Matteo Sal-
vini. “Espero me encontrar na 
próxima semana com o ministro 
austríaco para discutirmos as 
linhas de ação”, completou. A 
Turquia, por sua vez, criticou a 
Áustria e a chamou de “anti-is-
lâmica e racista”. “[A expulsão 
dos ímãs] é fruto de uma onda 
anti-islâmica, racista, discrimi-
natória e populista”, afi rmou o 
porta-voz de Erdogan, Ibrahim 
Kalin. 

De acordo com ele, o governo 
de Viena quer ‘obter vantagens 
políticas atingindo as comuni-
dades muçulmanas’. “As es-
colhas ideológicas do governo 
austríaco violam os princípios 
da legalidade internacional, as 
políticas de integração social, os 
direitos das minorias e a ética 
da coexistência”, acrescentou 
(ANSA).

chamado Comunidade Reli-
giosa Árabe, que administra 
seis mesquitas.

As ações do governo foram 
baseadas numa lei de 2015 
que, entre outras coisas, proíbe 
que comunidades religiosas 
obtenham fi nanciamento do 
exterior. Kickl, por sua vez, 
informou que os vistos de re-

sidência de dezenas de imãs 
empregados pela ATIB serão 
revisados. Segundo ele, até 60 
imãs ligados à Turquia poderão 
ser expulsos com suas famílias, 
totalizando 150 pessoas. O novo 
governo italiano, formando pelo 
nacionalista Liga Norte e pelo 
antissistema Movimento 5 Es-
trelas(M5S), elogiou a decisão.

Impulsionado pelo segmen-
to de transporte de passagei-
ros, o setor de turismo fechou 
os primeiros quatro meses 
do ano com saldo positivo de 
2.762 postos de trabalho. Os 
dados fazem parte do estudo 
Empregabilidade no Turismo, 
divulgado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). O estudo indica que 
o segmento de transporte de 
passageiros foi o que mais 
infl uenciou o resultado, ao 
gerar 3.938 postos formais de 
trabalho no período.

Em contrapartida, a área de 
cultura e lazer segue no nega-
tivo, com perda de janeiro a 
abril de 1.069 vagas. Em abril, 
o setor de turismo fechou com 
geração de 2.477 empregos, 
interrompendo uma sequên-
cia negativa verifi cada nos 
meses de fevereiro e março, 
quando foram registrados me-
nos 3.032 postos de trabalho 
no setor. 

Os dados indicam que o se-
tor de turismo empregava em 
abril 2.926.568 pessoas, com 
predominância no segmento 

Turismo volta a gerar 
postos de trabalho depois 
de dois meses em queda
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O estudo indica que o segmento de transporte de passageiros 

foi o que mais infl uenciou o resultado, ao gerar 3.938 postos 

formais de trabalho no período.

de hospedagem e alimentação, 
que respondia por 1,9 milhão 
de pessoas ocupadas; seguido 
pelos diversos meios de trans-
porte de passageiros, com 805 
mil postos.

Os dados indicam que, juntos, 
os dois grupos de atividades 
respondiam por 92,7% da 
ocupação da mão de obra nos 
diversos segmentos turísticos. 
Para o economista da CNC An-
tonio Everton, “a concentração 
do emprego refl ete, principal-
mente, o interesse das pessoas 
pelo consumo de viagens, hos-

pedagem e alimentação fora 
do domicílio”.

Para a entidade, no entanto, 
a greve dos caminhoneiros e a 
escassez de combustíveis, em 
11 dias no mês de maio, podem 
modifi car a tendência do setor 
no curto prazo. “As medidas 
de resolução da crise, tomadas 
pelo governo, afetarão o equi-
líbrio inicial da economia. Isso 
vai interferir nas decisões de 
gastos das famílias, deixando
-as cautelosas com relação às 
despesas com turismo”, avalia 
Everton (ABr).

Entre os dias 5 e 10 de junho, 
o Inhotim promove a Semana 
do Meio AmbientePara 2018, 
a equipe técnica do Jardim Bo-
tânico Inhotim fez uma seleção 
inédita de plantas nativas de 
seu acervo, que serão utilizadas 
nas diversas atividades ofer-
tadas ao público. Ao longo da 
programação, os participantes 
poderão levar para casa mudas 
de ipê-branco, palmeira-juçara 
e tamboril. Serão disponibili-
zadas 250 mudas produzidas 
no Viveiro Inhotim a partir de 
sementes das árvores matrizes 
que compõem o acervo botâni-
co do Instituto.

Para o diretor do Jardim 
Botânico, Lucas Sigefredo, o 
evento reafi rma o compromisso 
do Inhotim com a conservação 
da biodiversidade: “Entender 
o papel das plantas nativas é 
fundamental no processo de 
sensibilização e de engaja-

mento individual e coletivo. 
Na medida em que as pessoas 
conhecem e se aproximam do 
meio que as circundam, elas 
atribuem valor e cuidam. Nes-
se contexto, o Inhotim é um 
importante espaço de troca, 
refl exão e inspiração”.

Localizado na cidade de 
Brumadinho (MG), o Inhotim 
está inserido no bioma Mata 
Atlântica com encraves de 
Cerrado – dois biomas com 
alta riqueza biológica. Além das 
plantas exóticas (provenientes 
de fora da fl ora original local), 
o Instituto abriga um relevante 
acervo botânico com milhares 
de espécies nativas, incluindo 
plantas raras, endêmicas e ame-
açadas de extinção. As espécies 
são usadas pela equipe do Jar-
dim Botânico e pelo Educativo 
Inhotim para atividades de edu-
cação, pesquisa, conservação e 
lazer (inhotim.org.br).

Inhotim com foco na 
conservação de plantas nativas Já está disponível em todas 

as plataformas digitais “O 
Tom da Takai”, novo álbum da 
cantora Fernanda Takai em 
homenagem a Tom Jobim e 
aos 60 anos da Bossa Nova. O 
repertório traz novas versões 
para 13 canções do Maestro que 
foram menos regravadas do que 
os clássicos mais conhecidos 

do grande público. O disco foi 
gravado e mixado no Estúdio 
Tambor (Rio de Janeiro) com 
produção e arranjos de Marcos 
Valle e Roberto Menescal. “O 
Tom da Takai” será lançado 
também em CD e vinil pela gra-
vadora Deck. Para ouvir, aces-
se: (https://fernandatakai.lnk.
to/OTomdaTakaiAlbumPR).

Nota

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: EDSON GABRIEL JUSTINO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1998, residente e domiciliado 
na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Edson Fernando Justino e de Vilma Maria de 
Matos. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA ZACARIAS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 22/05/1997, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Pereira Zacarias e de Adenir 
Pereira da Silva.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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:

Marina critica 
estratégia de 
polarizar com 
Bolsonaro

Rio - Em entrevista a jorna-
listas estrangeiros, concedida 
no Rio de Janeiro na sexta-feira 
(8), a pré-candidata da Rede 
à Presidência da República, 
Marina Silva, criticou a estra-
tégia de centrar críticas ao 
pré-candidato Jair Bolsonaro 
(PSL): “É um erro os partidos 
orientarem sua estratégia para 
combater o Bolsonaro. Temos 
um projeto para o Brasil e va-
mos debater com todos, sem 
polarizar. Queremos saber os 
projetos de todos sobre saúde, 
educação, segurança”, afi rmou.

Marina criticou, no entanto, a 
liberação do comércio de armas 
como solução para o problema 
da segurança pública, como 
defende Bolsonaro. “Não é assim 
que se resolve, não adianta dar 
uma arma para cada cidadão. 
Isso só vai aumentar o problema. 
Não queremos uma arma como 
símbolo do Brasil”, afi rmou.

Sobre o aborto e a libera-
ção de drogas, outros temas 
recorrentes na eleição, a pré-
candidata defendeu que essas 
questões sejam decididas via 
plebiscito. “Precisamos fazer 
um debate sem usar rótulos”, 
pontuou. Ninguém defende o 
aborto como método regular 
contraceptivo, mas numa situ-
ação excepcional. Isso tem que 
ser debatido com fundamentos 
médicos e sem preconceito”, 
ponderou (AE).
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