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São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de abril de 2018

Ordem de prisão de Lula repercute
na imprensa internacional

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

A ordem de prisão do ex presidente Lula foi destaque nos principais jornais da América Latina.
Na Argentina, o Clarin estampou na capa “Terremoto politico no Brasil”

versão online anuncia que ele
apresentou novo habeas corpus à
Justiça, para não se entregar, como
foi determinado pelo juiz Sergio Moro.
O conservador La Nacion destacou na
manchete: “Acabou o tempo para Lula”,
chamando a atenção para a falta de grandes manifestações na rua. Já o esquerdista
Pagina 12 publicou foto de um manifestante
com um cartaz de Lula, e o título: “A Democracia Presa”.
No Chile, o La Tercera noticia que Lula
estará “numa cela digna e isolada”, enquanto o La Razon, da Bolívia, diz que a
decisão de Moro deixou o Brasil em estado
de suspense. Na Colômbia, “Lula perdeu
a batalha” é a manchete do El Colombiano. No Uruguai, o El Telegrafo mostra na
capa que o governo “não emitirá qualquer
comunicado referente a Lula”, citando o
chanceler uruguaio Nin Novoa. O El Pais
da Espanha – que tem uma versão online
brasileira e outra latino-americana – destacou que o ex-presidente “poderia” não
se entregar à Justiça.
A imprensa norte-americana continuou
atenta aos desdobramentos. O Washington
Post destacou na manchete: “Condenação
à prisão de Lula reformula cenário político
no Brasil antes de eleições presidenciais”. O
The New York Times trouxe em destaque:
“Juiz brasileiro ordena que ex-presidente
do Brasil, Lula, inicie período de prisão”.
A rede de TV CNN diz que “Juiz ordena
prisão de ex-presidente brasileiro Lula

A História do Jiu-Jítsu
Brasileiro: Do jujútsu
ao jiu-jítsu brasileiro

A

Kauê Bizzar – Autograﬁa – Trabalho bem
elaborado, que informa de maneira ﬂuida e
consistente, a gênese desse esporte que envolve muita disciplina e ﬂexibilidade corporal que ensejam
um caráter de plena retidão. Conta ainda, algumas mini
biograﬁas de grandes campeões nacionais mundo afora.
Seus feitos são relatados de maneira exemplar, enfocando
denodo e obstinação. Esclarecedor.

O Homem Subjugado:
O dilema das masculinidades
no mundo contemporâneo

para a carreira do político.
O francês Le Figaro noticiou: “Lula para
a prisão, a queda de um ídolo”, e lembra
que o ex-presidente, ao ﬁnal de seus
dois mandatos de quatro anos, deixou o
governo com aprovação de oito em cada
dez brasileiros.
Outro periódico francês, o Le Monde,
destaca: “Menos de 24 horas após o STF
ter recusado o habeas corpus de Lula,
Sérgio Moro aﬁrmou a execução imediata
da sentença”. O jornal português Expresso
detalhou as condições em que Lula ﬁcaria
preso, “num antigo dormitório com 15 m²”
e avaliou como “atípica e apressada” a
ordem de prisão do ex-presidente (ABr).

Fomos Planejados:
$PDLRUGHVFREHUWDFLHQWtۋFD
de todos os tempos
Marcos N. Eberlin – Mackenzie – O mestre
em química, que além de uma série de atributos,
reconhecido e laureado internacionalmente,
fundou o Laboratório Thomson de espectrometria de
massas, lançou uma obra envolvendo trabalho de vulto
e muito fôlego, que explica, na forma de contra ponto,
lastreado única exclusivamente, em dados cientíﬁcos
bastante claros, qual a ciência mais assertiva para entendermos a origem da vida e suas evoluções: Teoria da
Evolução ou Teoria do Design Inteligente ? Válido para
antropólogos, professores e ou qualquer pessoa que deseje
entender o valor da ciência em nossas vidas. Confronta
o status quo. Inquietante! Muito esclarecedor.

É possível interpretar um texto legal claro?
Edison Carlos Fernandes (*)
Se existe a alegação de que a
presunção de inocência é clara na
Constituição Federal, por que é
possível interpretar esse texto?
inguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”
(artigo 5°, LVII da Constituição Federal de
1988). Esse é o texto submetido à análise
do STF, com vistas a deﬁnir se um condenado em segunda instância pode ou não já
ser preso. Em outras palavras, o ponto em
debate é: esse dispositivo constitucional
determina que se aguarde o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que pode
ocorrer em até quatro graus (instâncias),
para a prisão do condenado?
Não pretendo neste espaço, obviamente,
fazer juízo de valor ou manifestar opinião
de um lado ou de outro. Minha pretensão
(que é grande) é, em breves palavras,
tentar explicar os fundamentos dessa
discussão, haja vista que, aparentemente,
o texto constitucional é claro. É fácil perceber a posição e os argumentos daqueles que
defendem a interpretação literal: quando a
Constituição Federal escreve “considerado
culpado”, ela faz a mais ampla referência
possível, o que inclui a prisão.

Hans Freudenthal – Edicon – 117 paginas contendo frases com seis palavras. Quase consegui imitá-lo!
Uma obra genial de um autor, que do auto dos seus 90
anos, com muita jovialidade, vive inovando. Um passo a
mais e melhor que haikai . Uma expressiva obra de uma
alma sempre inquieta. Ótimo!!

Assista ao
canal Livros
em Revista, no
youtube, que
traz entrevistas
do mundo
literário.
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Com apresentação
de Ralph Peter.
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Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0101364-85.2009.8.26.0006. 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9, 3HQKDGH)UDQoD(VWDGRGH 6mR3DXOR'U D $GDLVD%HUQDUGL,VDDF+DOSHUQQDIRUPDGD/HL HWF
)$= 6$%(5 a FAMA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA &13- - QD
pessoa de seu representante legal, LEANDRO SCARPONI DA COSTA, &3) -25, que
JOSÉ MOREIRA DE FREITAS DMXL]RX XPD $omR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR VHMD D
PHVPDMXOJDGDSURFHGHQWHQDREULJDomRLPHGLDWDGDWUDQVIHUrQFLDGH SURSULHGDGHHGRILQDQFLDPHQWR
GR YHtFXOR 3DOLR :HHNHQG 9 PDUFD ),$7 DQRPRGHOR  SODFD &//- FKDVVL
%'99 SDUD D Up GHVGH VXD YHQGD em IHYHUHLUR UHVSRQVDELOL]DQGR RV
UHTXHULGRVSHODVLQIUDo}HVGHWUkQVLWRFRPHWLGDVFRPR SDJDPHQWRGDVPXOWDVHDLQGDDFRQGHQDomR
GRV UHTXHULGRV DR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SHORV GDQRV FDXVDGRV DR UHTXHUHQWH FXVWDV
SURFHVVXDLV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV H GHPDLV FRPLQDo}HV legais. Estando os requeridos em lugar
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH QR prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra,
DSUHVHQWHP FRQWHVWDomR 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UHTXHULGRV VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYHLV,
FDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWH HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

  

2ª VRP – &DSLWDO. (',7$/ '( &,7$d2 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH
8VXFDSLmR352&(6621-- @ 2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
GH 5HJLVWURV 3~EOLFRV GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D $1$ 3$8/$ 0(1'(6
&$51(,52 QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  &RLPILFR 6D ,QGXVWULD H &RPHUFLR GH )LRV H
&DERV (OHWULFRV 6$ VLQGLFR 2ODLU 9LOOD 5HDO %DQFR GR %UDVLO 6$ ,OGD 7DQHVH +HOHQD 7DQHVH
(VSyOLR GH &DUPLQR /LJXRUL 1HWR &DUORV +HQULTXH /HLWH /LJXRUL ,QFRQHO ,QG~VWULD &RPpUFLR GH
$oRV/WGD%DQFR%RQ]DQR6LPRQVHQ%DQFR6DQWDQGHU6$UpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRV
HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV EHP FRPR VHXV F{QMXJHV HRX VXFHVVRUHV TXH Louis Albin e Persol
$GPLQLVWUDomR GH %HQV H 3DUWLFLSDo}HV /7'$ DMXL]RX UDP  ação de USUCAPIÃO, visando a
WLWXODULGDGH GH GRPtQLR GR LPyYHO ORFDOL]DGR QD 5XD $QWRQLR )UHGHULFR  ,SLUDQJD 6mR 3DXOR - 63
DOHJDQGRSRVVHPDQVD HSDFtILFDQRSUD]ROHJDO (VWDQGR HPWHUPRVH[SHGH-se o presente edital para
FLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGHGLDV
DSUHVHQWHP UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGR HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Antonio Edgar Carvalho Patah - 2¿FLDO,QWHULQR

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins2¿FLDO

)DoRVDEHUTXHRVVHJXLQWHVSUHWHQGHQWHVDSUHVHQWDUDPRVGRFXPHQWRVH[LJLGRVSHOR
$UWGR&yGLJR&LYLO$WXDO%UDVLOHLURHGHVHMDPVHFDVDU

)DoRVDEHUTXHRVVHJXLQWHVSUHWHQGHQWHVDSUHVHQWDUDPRVGRFXPHQWRVH[LJLGRVSHOR
$UWGR&yGLJR&LYLO$WXDO63HLURHGHVHMDPVHFDVDU

2SUHWHQGHQWH7+,$*2/23(6'266$17266,/9$QDVFLGRQHVWD&DSLWDO-DEDTXDUD
63QRGLDHVWDGRFLYLOVROWHLURSUR¿VVmRSURIHVVRUUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR
QHVWH6XEGLVWULWR6mR3DXOR63¿OKRGH5DLPXQGR/RSHVGD6LOYDHGH0DULD6DQWLQD
3HUHLUD6DQWRV$SUHWHQGHQWHJESIANE SOARES ALENCAR, QDVFLGDHP2XUR%UDQFR
2ItFLR $/QRGLDHVWDGRFLYLOVROWHLUDSUR¿VVmRJHUHQWHGHYHQGDV
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWH6XEGLVWULWR6mR3DXOR63¿OKDGH-RVp6RDUHV$OHQFDU
HGH-RVHID$SDUHFLGDGD&RQFHLomR$OHQFDU

2SUHWHQGHQWHRENATO FELLER,GHQDFLRQDOLGDGHEUDVLOHLUDVROWHLURDGPLQLVWUDGRU
GHHPSUHVDVQDWXUDOQHVWD&DSLWDO,ELUDSXHUD63QRGLD  UHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGRQD9LOD0DGDOHQD6mR3DXOR63¿OKRGH0DUFLR)HOOHUHGH0DULQD0HW
]JHU)HOOHU$SUHWHQGHQWHNATALIE FERREIRA ASSAD,GHQDFLRQDOLGDGHEUDVLOHLUD
VROWHLUDHPSUHViULDQDWXUDOQHVWD&DSLWDO-DUGLP3DXOLVWD63QRGLD  
UHVLGHQWHGRPLFLOLDGDQD9LOD0DGDOHQD6mR3DXOR63¿OKDGH$GLU$VVDGHGH6RQLD
5HJLQD$VVDG

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
SDUDVHUD¿[DGRQR2¿FLDOGH5HJLVWUR&LYLOHSXEOLFDGRQDLPSUHQVDORFDO-RUQDO
(PSUHVDV 1HJyFLRV

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
SDUDVHUD¿[DGRQR2¿FLDOGH5HJLVWUR&LYLOHSXEOLFDGRQDLPSUHQVDORFDO-RUQDO
(PSUHVDV 1HJyFLRV
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VANTAGEM DA EMPRESA EM PARTICIPAR DO PAT
Qual a vantagem da empresa em participar do programa do PAT, como
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO DEMITIDO QUE VAI RECEBER O SEGURO-DESEMPREGO PODE RECOLHER O INSS COMO FACULTATIVO?
Informamos que não há qualquer vedação ou proibição que o trabalhador desempregado em gozo de seguro desemprego venha a efetuar
o recolhimento de contribuição previdenciária facultativa.
PAGAMENTO POR META ATINGIDA
Cooperativa paga premiação aos seus funcionários que atingiram meta
definida, trata-se de pagamento pontual de no máximo duas vezes por
ano, como proceder com termos da reforma trabalhista? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
RESCISÃO POR ACORDO
Como efetuar a rescisão por acordo na prática, quais as verbas do aviso
e multa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
NA ADMISSÃO, FÉRIAS, AFASTAMENTO E DEMISSÃO PODE-SE PAGAR
A INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE PROPORCIONAL?
Informamos que os artigos 192 e 193 da CLT, no qual dispõem sobre
insalubridade e periculosidade, não expressam a possibilidade dos
pagamentos em ocorrerem de forma proporcional de acordo com os
dias do mês ou aos dias em que o empregado está exposto ao risco,
portanto, deverá ser pago integralmente.
RECEBIMENTO INDIVIDUAL DO AUXÍLIO CRECHE
Benefício auxílio creche pode ser recebido por ambos os pais que trabalham
em empresa diferentes? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
SEFIP SEM MOVIMENTO
Empresa que permaneceu durante o ano de 2017 sem movimento e
continua inativa em 2018, deve apresentar quais SEFIP? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQ
HGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWD
PHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDGR(GLItFLR0RUDGDGR6ROj5XD/LVERDQHP6mR3DXORQR6XEGLVWULWR -DUGLP$PpULFD SRVVXLQGRDiUHDSULYDWLYD
GHPðDiUHDFRPXPGHPðFRPDiUHDWRWDOGHPðHDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRPHOKRUGHVFULWRHPVXDVPHGLGDVHFRQIURQWDo}HVQD
0DWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXW
HSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/04/2018, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 26/04/2018, às 10:10 horas. LOCAL:
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: SONIA APARECIDA MENDONÇA YOSHIDA, EUDVLOHLUDSURIHVVRUDYL~YD5*66363&3)0)UHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH
2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRU
DVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWH
DOS VALORES: 1º leilão: R$ 803.592,14 (Oitocentos e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) 2º leilão: R$ 426.381,77
(Quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRV
HGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDR
DUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUi
LQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGH
UHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDV
QDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmR
FDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWD
PHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXH
SRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HL
GHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHO
SHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXH
VHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmR
PHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmR
WHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRU
HYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGR
GHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWH
WRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRV
UHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomR da
DUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHV
SRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLV
GHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmR
GROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDV
FRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGD
R D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFH
RXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHV
HQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDD
DTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HV
REHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXH
UHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

CNPJ. 61.064.762/0001-46
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 27/04/2018, em sua sede social na Avenida São
Gabriel, 18, Jardim Paulista, Capital, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar e votar as
demonstrações financeiras referente ao exercício de 2.017; b) Eleger os membros da
diretoria para um novo mandato de 3 anos: c) Tratar de outros assuntos de interesse
social. Comunicamos ainda, que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social, os documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017. SP 06/04/2018.
aa) Leonardo Perego Junior - Diretor Presidente.
(07, 10 e 11)
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inocência, que aparentemente contrariaria
a literalidade do texto constitucional, não
é desprovida de fundamento jurídico (e
ﬁlosóﬁco). Como, aliás, o STF já fez em
outras muitas oportunidades, recentes e
não tão recentes.
Gostaria de aproveitar o tema para tratar,
sumariamente, do princípio da colegialidade, que veio à tona no mesmo debate
do STF. Admito que parece difícil, confuso
até, entender porque um juiz ressalva sua
posição mas vota contra ela, considerando
que o colegiado (conjunto dos juízes no
tribunal) já tem posição acerca do assunto em discussão. Na verdade, o juiz que
assim se manifesta está se submetendo ao
precedente, à estabilidade das decisões
judiciais.
Portanto, o respeito ao princípio da
colegialidade é essencial para a segurança
jurídica e para a previsibilidade das decisões do Poder Judiciário. A sociedade
precisa prever, com certa segurança, como
as questões jurídicas serão deﬁnidas nos
tribunais superiores, sob pena de tornar
insustentável o convívio social e o desenvolvimento econômico.
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Portanto, um condenado somente pode
ser preso com o trânsito em julgado da
decisão condenatória, isto é, quando não
houver mais possibilidade de recurso.
Pode-se buscar a origem do texto legal
no momento histórico em que a Constituição Federal foi redigida. Após 21
anos de ditadura militar, em que muitos
foram executados sem qualquer tipo de
julgamento, seria natural que a sociedade,
reunida em Assembleia Constituinte, levasse para as deliberações os traumas e
os receios do violento momento histórico
que se encerrava.
A repercussão dessa experiência histórica
é percebida em diversos outros dispositivos
constitucionais, dos quais o artigo 5°, LVII é
um simbólico exemplo. Porém, “a lei pode
ser alterada sem que se altere uma única
vírgula do seu texto” – já pontiﬁcou Miguel
Reale, ﬁlósofo do Direito brasileiro respeitado internacionalmente. O que provocaria,
então, essa “mudança da lei”? De acordo
com o mesmo Reale, a mudança decorre do
momento histórico-cultural da sociedade.
Isto é: sendo alterados os valores queridos e defendidos pela sociedade, justiﬁca-se a “mudança da lei”, ainda que seu
texto original seja preservado. Portanto,
a decisão do STF sobre a presunção de
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da Silva”. Segundo a matéria, conforme
a ordem judicial, Lula deveria começar a
cumprir sentença de 12 anos de prisão por
corrupção, “uma medida que pode encerrar
sua carreira política”.
Os principais jornais da Europa também
amanheceram, na sexta-feira (6), com
manchetes sobre o mandado de prisão do
ex-presidente. A BBC de Londres traz,
em manchete, que “Juiz do Brasil manda
Lula se entregar”. E que “o sistema legal
brasileiro costuma ir a uma velocidade glacial, o ritmo desse processo surpreendeu a
todos”. O espanhol El Mundo estampou na
capa: “Lula: a queda de um gigante” e diz
que sua prisão representa um ﬁnal trágico

Malvina E. Muszkat – Summus – A mestre em psicologia clínica, realizou um trabalho
com boa profundidade, no qual, valeu-se de
sua vasta experiência ao traçar um retrospecto
antropológico sobre a masculinidade humana, dando-nos
conta desde primórdios, culminando a momentos atuais,
sobre a prevalência fálica em algumas sociedades. Não
é um tratado feminista, nem contra ou a favor deste ou
daquele. O viés proposto é de uma possível convivência,
sem “litigâncias” sociais, para a prosperidade comum.
Impactante.

