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Com homenagens, Tragédia de
Superga completou 70 anos

A Tragédia de Superga completou neste sábado (4) 70 anos. O Torino, que na época era o clube
italiano mais poderoso, perdeu quase todo o seu elenco no acidente aéreo e nunca mais voltou a ter a
mesma força de antes
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Luis Nassif – Comp. Edit Nacional – Uma
narrativa da excelente trajetória desse brasileiro,
provavelmente um dos mais influentes artífices,
não só do desenvolvimento econômico do nosso
pais, como também de sua projeção internacional, fazendonos respeitados junto à nações de capital importância. O
laureado economista escritor e sempre respeitado biógrafo,
compilou fatos documentados, que não deixam dúvidas
quanto à precípua importância da banqueiro. Um exemplo
de coragem, espirito desbravador. Uma válida e justíssima
homenagem!!

Diário do Oriente: Percurso de
uma alma beduína
Simone Bica – Autografia – Uma deliciosa
viagem às arábias, é o tema deste livro de fácil
e curiosa leitura. Suas páginas nos remetem à
sonhos juvenis e aos filmes que assistimos, dando-nos uma
forte vontade de visitar os locais vistos e ou citados. A escrita
é toda em formato de diário, com minúcias interessantes,
sobre costumes, cores, ruas, etc. Autora não é profissional
de turismo, todavia, tem um “jeitão”. Boa viagem!
Acidente dizimou quase todo o poderoso elenco do Torino.

O Silêncio do Rio Comprido

e da Juventus estiveram presentes no
local da tragédia e homenagearam as
vítimas do acidente aéreo. A Viola, por
exemplo, colocou uma placa nos muros
da basílica. “Obrigado por estarem perto
a todos os clubes presentes. O ‘Grande
Torino’ é o orgulho da Itália”, escreveu o
clube Granata.
A empresa pública de correios Poste
Italiane lançou alguns selos especiais
dos jogadores do Torino. A Catedral de
Turim também recebeu uma missa, onde
esteve presente o atual elenco do clube
italiano. “70 anos depois da tragédia de
Superga, é uma grande responsabilidade
ser presidente do Torino. O ‘Grande Torino’ foi um time absolutamente inatingível,
formado por jogadores invencíveis, que
conquistaram cinco títulos consecutivos e
provavelmente continuariam vencendo”,
afirmou o presidente do Torino, Urbano
Cairo.

Lélio Fabiano dos Santos – Mazza – Encenado no Rio de Janeiro, nos anos 1950, o jornalista relata uma verdadeira saga que percorreu,
ao escolher enveredar pelo caminho do sacerdócio e ingressar no Seminário Arquidiocesano,
dos 13 aos 23 anos de idade. São alguns fatos
verdadeiros, descritos numa tônica, quase de
perdão. Não perdeu aprendizagem seminarista, ao entoar
frases em latim. Contundente, as vezes erótico, todavia
sem ódio ou retaliação, com serenidade !!

Cara de Um, Focinho do Outro
Marcos Fernandes – Butterfly – O mestre
em veterinária e psicanalise, esclarece as implicações do relacionamento entre humanos e
animais de estimação, particularmente cães e gatos. É realmente fenomenal a interação homem
x animal, em alguns casos, prevalecendo o título
da obra. Repleto de exemplos e manifestações
lastreadas em profundas pesquisas, a obra toma um vulto
grandioso, não só pela sua sensibilidade, também pelas suas
linhas esclarecedoras. Leitura obrigatória para quem já é
tutor, ou pretende candidatar-se. Uma deliciosa “responsa”!!
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o centro da Região Sul.
A intenção do governo é que
exista um centro em cada uma
das regiões do país. Entre os
objetivos dos centros estão a
integração entre os agentes
de segurança pública para
produção de conhecimentos
estratégicos e o acesso integrado dos conteúdos das bases de
dados das diversas instituições
e órgãos que compõem a estrutura de segurança pública.
“Essa unidade não é só questão
de espaço físico. Você convoca
policiais de diferentes estados
e do Distrito Federal e isso faz
com que diferentes experiências estejam reunidas e vai
construindo laços de confiança

COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA
Assembleia Geral Ordinária
São convocados os senhores associados, para a Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 17 (dezessete) de Maio de 2.019, na Rua Francisco Dias Velho, 587,
às 18:00 horas em 1ª (primeira) convocação, às 19:00 horas, em 2ª (segunda) convocação e às 20:00 horas em 3ª (terceira) convocação, para discutir a seguinte ordem
do dia:- 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão
e votação do Balanço Geral e das Contas do Exercício de 2.018 e deliberação quanto
ao Resultado do Exercício de 2.018; 2) Renovação do Conselho Fiscal; 3) Assuntos
Gerais. Na data em que é feita esta convocação a Coopergogi Cooperativa de
Assistencia Médica em Obstetricia e Ginecologia, conta com 19 associados.
São Paulo, 03 de Maio de 2.019.
Dr. Reynaldo Augusto Machado - Diretor Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031203- .2014.8.26.0001
O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Ademir
Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RUMO NOVO TUBOS DE AÇO LTDA - ME, CNPJ
06.862.770/0001-20, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Saneterra Engenharia Ltda, também contra Villa Factoring Fomento Mercantil Ltda., objetivando a procedência da ação
para declarar inexigíveis e nulos os títulos nº 5195/BB de R$ 8.000,00; nº 5196/BB de R$ 3.245,76; nº
5195/AB de R$ 8.000,00 e nº 5196/AB de R$ 3.000,00, com sustação dos protestos efetuados perante o
3º, 5º, 1º e 9º Tabelião de Protestos da Capital, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que ﬂuirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019.

e integração”, disse o ministro.
Questionado sobre a possibilidade de o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf) sair da Justiça e retornar
para a Economia, o ministro
disse que não há nenhum movimento dentro do governo para
fazer a mudança. “A posição
do governo foi externada na
Medida Provisória [870/19].
Foi o governo quem editou a
MP transferindo o conselho da
então Fazenda para o Ministério
da Justiça e Segurança Pública”,
disse o ministro.
“Achamos que o Coaf fica
melhor aqui e não tem nenhum
movimento dentro do governo
[para mudar]. Vocês podem

perguntar o ministro Paulo
Guedes que ele vai dizer que
não tem nenhum interesse no
conselho”. Moro disse que a
discussão em relação ao Coaf,
travado no Congresso, resulta
de incompreensão sobre a
atuação do conselho na Justiça.
“É importante o Coaf estar
aqui na Justiça e Segurança
Pública porque ele tem informações essenciais em matéria
de lavagem de dinheiro e que
nos serão extremamente úteis
para combater principalmente
as organizações criminosos. Se
você não tem o rastro do dinheiro fica muito difícil combater
essas grandes organizações
criminosas”, disse (ABr).

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunir, no dia 20.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em AGE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada (“Debêntures”), no valor total de até R$100.000.000,00, cujos direitos creditórios serão vinculados à emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”); 2. Aprovar a celebração de Contrato
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditório e Outras Avenças a ser celebrado pela Companhia e/ou por suas sociedades controladas, o qual terá como objeto a outorga de garantia das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da operação
de CRI, lastreado nas Debêntures; 3. Aprovar a autorização à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para
assinar todos e quaisquer documentos, bem como praticar todos e quaisquer atos que se ﬁzerem necessários para a emissão das Debêntures e efetivação da operação, incluindo eventuais aditamentos; 4. Aprovar a alteração dos termos e condições das debêntures da 1ª emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 1ª Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em
9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”)
(“Debêntures”), incluindo alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios e às datas de pagamento dos juros
remuneratórios, às datas e aos percentuais de pagamento do valor nominal unitário das Debêntures, às hipóteses de vencimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo e
amortização antecipada facultativa das Debêntures, e o acréscimo de disposições referentes à amortização antecipada obrigatória das Debêntures; e 5. Aprovar autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão,
do aditamento ao contrato de cessão ﬁduciária de direitos creditórios, do aditamento ao contrato de alienação ﬁduciária
de quotas, do contrato de cessão ﬁduciária de certiﬁcados de recebíveis imobiliários que atualmente garantem as Debêntures, bem como a celebração de instrumento de go to market, instrumento para assessoria em fusões e aquisições e a contratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede
da Companhia. São Paulo, 03.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração.
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O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, inaugura o Centro Integrado de
Inteligência de Segurança Pública Nacional, no ministério.

• • •

Com apresentação
de Ralph Peter.
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POSSUIR CNAE DIVERGENTE
Empresa possui CNAE que não está na tabela do eSocial, como proceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE COMPENSAR CRÉDITO DE IPI, PARA PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS) PATRONAL OU TERCEIROS,
COMO PROCEDER?
Esclarecemos que em se tratando de crédito fazendário posterior
a DCTFWeb e débito previdenciário também posterior a DCTFWeb,
informamos que poderá ser feita a compensação através da PER/
DCOMP WEB pelo portal do e-CAC desde que tanto o crédito quanto o
débito sejam apurados a partir de agosto de 2018.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Empresa pretende efetuar contratação temporária, tem que ser por
meio de agência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
FÉRIAS FRACIONADAS DE 15 DIAS CADA
Empresa pode conceder férias fracionadas em dois períodos de 15 dias
cada? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
PROCESSO DE ADOÇÃO
Funcionária conseguiu num processo de adoção a guarda provisória de uma criança de 5 (cinco) anos, terá direito a licença
maternidade, entretanto estava com aviso de férias, como proceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
VERBA DE ESTÁGIO
Empresa contratou estagiários, terá incidência de IRRF na verba de
bolsa estágio? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO
Funcionária faltou 03 dias e apresentou atestado de acompanhamento
da mãe idosa em hospital, temos que abonar essa falta? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

capital-mai/19

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
inaugurou na sexta-feira (3)
o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública
Nacional (CIISPN), em Brasília.
O órgão vai integrar e coordenar informações de segurança
e operações com outros órgãos
de inteligência nos estados. De
acordo com o ministro, o centro
é estratégico para o combate a
organizações criminosas.
“A integração é tudo em
matéria de segurança pública.
Estamos insistindo muito nessa
política e acredito que com isso
nós conseguimos fazer mais
com menos”, disse Moro. “As
vezes a polícia de um estado
não se comunica com a de outro
estado ou com a Polícia Federal.
E uma das principais ideias
aqui é fortalecer essa troca de
informações”, acrescentou.
A unidade de inteligência
é composta por agentes das
polícias civis e militares, órgãos
federais e outras instituições
especializadas no combate às
organizações criminosas, como
o Ministério Público e o Poder
Judiciário. Esse é o segundo
centro de integrado de inteligência. O primeiro, voltado
para a Região Nordeste, foi
inaugurado no ano passado, em
Fortaleza, pelo então ministro
da Segurança Pública, Raul
Jungmann. Na próxima semana, Moro inaugura, em Curitiba,
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Moro inaugura Centro Integrado de
Inteligência em Brasília
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m 4 de maio de 1949, o avião que
levava a delegação do Torino se
chocou contra a colina da Basílica
de Superga, em Turim, matando as 31 pessoas a bordo, incluindo 18 atletas e cinco
membros da comissão técnica.
A equipe vitimada pela tragédia é considerada ainda hoje uma das melhores da
história do futebol italiano e era a base
da seleção nacional na época. O time era
tão forte, que foi apelidado de “Grande
Torino”. A equipe piemontesa conquistou
cinco Campeonatos Italianos consecutivos
e tinha como um dos seus principais craques o meio-campista Valentino Mazzola.
O Torino mantém até hoje um recorde de
seis anos e nove meses de invencibilidade.
Do dia 31 de janeiro de 1943 até 23 de
outubro de 1949, o clube Granata somou
89 vitórias e 11 empates, com 363 gols

marcados e apenas 80 tomados. Na época,
a tragédia não abalou somente os torcedores do “Toro”, mas também toda a Itália,
já que grande parte do elenco do time
atuava pela Azzurra. Quase 1 milhão de
pessoas acompanharam o cortejo fúnebre
dos atletas que morreram no acidente.
Em um confronto contra a Hungria,
em 1947, a seleção italiana foi a campo
com 10 jogadores do Torino. Tanto que
na Copa do Mundo de 1950, no Brasil,
a abalada Azzurra foi eliminada logo na
primeira fase da competição. A tragédia
também trouxe um reflexo negativo para
o próprio Torino. Após o acidente, o clube conquistou apenas um Campeonato
Italiano (1975/76) e três Copas da Itália
(1967/68, 1970/71 e1992/93). O Toro também amargou seis rebaixamentos entre as
temporadas 1959/60 e 2011/12.
Nesta sexta-feira (3), delegações do
River Plate, do Benfica, da Fiorentina
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