
« A verdade necessita de uma voz para expressar-se

e a voz mais poderosa, que alcança, hoje em dia,

o grande público, é a imprensa» — Pio XII

Eu estava presidente de nossa gloriosa API – Associa-
ção Paulista de Imprensa, quando o amigo e colega na 
área de Direito Ives Gandra da Silva Martins resolveu 

entrevistar-me em seu conceituado programa de TV “Anatomia 
do Poder”.

A um homem de ideias e ideais elevados como ele, não se 
pode deixar de atender um pedido. Compareci. Já naquela 
época, o então presidente Lula buscava um meio (essa busca é 
antiga...), de, a todo custo, pôr cabresto na imprensa. (Passou 
suas gestões tentando isso...).
 – O que você, como jornalista e presidente da associação de 

classe, acha do projeto do presidente Lula de criar esse 
tal de “Conselho de Imprensa”?

 – Bem, respondi, sua pergunta me reconduz à infância, aos 
primeiros estudos. Lá, no primário, vez por outra tínhamos 
um exercício chamado DITADO. O professor ia falando, e 
a nós só cabia pôr no papel suas palavras – sem mais nem 
menos. Isso ocorria, como disse, nos primeiros estudos. 
Depois, passávamos a trabalhar REDAÇÃO! De nossos 
lápis – aí talvez já canetas, cujas penas molhávamos no 
tinteiro – saiam narrações, descrições e dissertações, pro-
duzidas por nós, por nossa mente, nossa criatividade!

  Ora, querer – a qualquer tempo e a qualquer custo – que 
a Imprensa se curve e se submeta àquilo que lhe dite um 
Conselho ou seja lá o nome que se lhe dê, é inaceitável! 
É ridículo. É tirania pura. Não é por acaso que DITADO 
e DITADOR se assentam na mesma base etimológica!

“A imprensa é o quarto poder do Estado” proclamou, 
no século XVI, o advogado, jornalista, fi lósofo e político anglo-
irlandês Edmund Burke, nascido em Dublin em 12 de janeiro 
de 1729 e falecido em Beaconsfi eld, em 9 de julho de 1797.

Se é o quarto poder, tem de ter – como os demais – autono-
mia! O sagrado princípio da Harmonia dos Poderes, consagrado 
na afi rmação de que os poderes devem ser “independentes e 
harmônicos entre si”, tem de albergar também a Imprensa!

Esse mesmo inspirado homem de visão deixou-nos o legado de 
outras frases igualmente poderosas e atemporais, aplicando-se, 
portanto, à nossa época e à nossa realidade:
  “As más leis são a pior espécie de tirania. ”
   “Quanto maior o poder, mais perigoso é o abuso. ”
  “No meio de um povo geralmente corrupto, a liberdade 

não pode durar muito. ”
  “Todos os opressores... atribuem a frustração dos seus 

desejos à falta de rigor sufi ciente.
  Por isso eles redobram os esforços da sua impotente 

crueldade. ”
Se o presidente Lula tivesse obtido êxito lá atrás, em suas 

investidas contra a liberdade de imprensa, todos esses es-
cândalos escabrosos de corrupção, de roubo, de desvio de 
recursos, de lesa-pátria que vemos a cada dia na mídia, esta-
riam convenientemente ocultos, varridos para baixo do tapete 
sórdido da conivência e da cumplicidade de bandidos de fora 
e de dentro do governo! É bem verdade que, por ocasião das 
primeiras reportagens investigativas, houve a tentativa de 
sufocar a verdade de várias formas – incluindo a de retirar os 
exemplares de circulação! Isso só não prosperou por duas ra-
zões: a primeira, pela ousadia e fi rmeza dessa imprensa ainda 
livre e soberana – que temos de elogiar. Ela está a provar que 
não estamos mais na Idade Média, mas sim na “Idade Mídia”! A 
segunda, pela estúpida arrogância dos próprios bandidos, que 
se julgavam acima da lei e da ordem e não tiveram nem pejo, 
nem escrúpulo, nem cautela – mas, crentes de sua impunidade, 
continuaram “metendo a mão na cumbuca”! 

A imprensa livre do Brasil vem cumprindo sua missão: tem 
trazido à luz toda a sórdida roubalheira perpetrada contra o 
patrimônio fi nanceiro e moral do país, como numa clarinada de 
civismo. Resta que os brasileiros não fi quem inertes e inermes, 
mas AJAM, porque, ainda nas palavras de Burke, “Para o triunfo 
do mal, só é preciso que os bons nada façam. ”

De minha parte, trago o slogan que criei e usei ao longo de 
minha campanha cívica:

“Os maus se juntam e praticam 
toda espécie de males. É tempo 
de unir os bons para a prática 
conjunta do BEM! ”
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CASADOS NO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS
Casados no regime de separação legal de bens podem ser sócios 
em uma empresa? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FORNECER O VALE REFEIÇÃO
Empresa não é obrigada a fornecer o vale refeição e o sindicado não 
informa essa obrigação. Caso venha fornecer, pode ser para alguns 
funcionários, pode suspender o benefício depois? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DURANTE A EXPERIÊNCIA FICOU GRÁVIDA
Funcionária foi contratada por contrato de experiência de 90 dias e 
não temos interesse em renovar, porém está grávida, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CADASTRADO COMO MEI
Podemos registrar funcionário mesmo que possua a inscrição como 
MEI? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEPOIS QUE A FUNCIONÁRIA VOLTA DE LICENÇA MATERNIDADE 
PODE SER DEMITIDA?

Informamos que a estabilidade da empregada termina cinco meses 
após o parto. Assim, após o bebê completar 5 (cinco) meses a rescisão 
contratual poderá ser feita, salvo previsão em contrário em convenção 
coletiva. Base Legal - Art. 10, II, “b” do ADCT.

TRABALHO EM TEMPO PARCIAL
Office boy que trabalha meio período deve receber periculosidade 
integral ou proporcional ao tempo de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA SEFIP COM ATRASO
Qual a penalidade por entregar a SEFIP, sem movimento, com dois 
meses de atraso, por falta do certificado digital? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Com isso, é natural que o 
ar condicionado seja um 
companheiro insepará-

vel em muitas casas e muitos 
escritórios. Mas nem sempre 
a invenção de Willis Carrier 
será benéfi ca para a saúde das 
pessoas, principalmente em se 
tratando do grupo dos alérgicos, 
que não é pequeno. Segundo a 
OMS, cerca de 35% das pessoas 
ao redor do mundo já apre-
sentam algum tipo de alergia, 
percentual que só cresce.

Para o coordenador técnico 
do Brasil Sem Alergia, o médico 
Marcello Bossois, o ar condicio-
nado, quando em funcionamen-
to, reduz bastante a umidade 
e produz um ressecamento do 
local. “Com um ar mais seco, o 
ambiente acaba sendo prejudi-
cial para quem sofre de alergia 
respiratória, provocando rinite, 
laringite, faringite e até a rino-
conjutivite, que é a infl amação 
dos olhos”, comenta.

Mas os problemas não param 
nas alergias. Com o passar do 
tempo e com o uso constante 
do aparelho, os dutos e as tu-
bulações do ar condicionado 
acumulam colônias de bactérias 

A cada 50 mortes por raios no mundo, uma é no Brasil, o país 
campeão mundial em incidência do fenômeno. São 130 mortes 
e mais de 200 feridos por ano. Os dados são do Grupo de Eletri-
cidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(ELAT/Inpe). Das vítimas fatais, 20% estavam dentro de casa e 
receberam descargas elétricas por contato com aparelhos ligados 
na tomada ou enquanto tomavam banho. 

Segundo dados preliminares, 45 pessoas morreram vítimas 
de raios no país em 2016. Os prejuízos causados por danos 
materiais são da ordem de um bilhão de reais ao ano, no Brasil. 
Para se ter uma ideia, a descarga gerada por um relâmpago tem 
intensidade mil vezes maior que a corrente elétrica que passa 
por um fi o de chuveiro elétrico. As temperaturas de um raio 
podem chegar a 30 mil graus Celsius, cinco vezes mais elevada 
que a da superfície do Sol. Não há muito o que fazer quando se 
trata de fenômenos climáticos, no entanto, 80% dos acidentes 
com raios são evitáveis. 

O Engenheiro Eletricista Fabio Amaral, diretor da Engerey Pai-
néis Elétricos, explica como se proteger de raios dentro de casa 
e evitar prejuízos com os aparelhos elétricos e eletrônicos. “Nas 
residências, as pessoas devem evitar o uso de eletrodomésticos 
como chuveiros elétricos e aparelhos fi xos de telefonia. Mas é 
possível utilizar diversos dispositivos que protegem a rede elétrica 
e os aparelhos das sobrecargas”, orienta Amaral. 

CUIDADOS FÍSICOS
 • Não tomar banho durante as tempestades de raios - A água 

é um meio no qual a eletricidade pode fl uir facilmente e está 
ligada diretamente à rede elétrica pelo chuveiro. Por este 
motivo, é necessário não apenas evitar o banho em chuvei-
ros, mas qualquer contato com a água. Principalmente quem 
se encontra em locais próximos a praias ou mesmo na rua, 
quando a chuva torna todo o ambiente perigoso.

 • Fique distante de metais - Outro tipo de material altamente 
condutor, os metais são pontos de forte atração às descargas 
elétricas. Em meio à uma tempestade de raios, deve-se fi car 
distante de qualquer coisa que seja composta por metais, 
mesmo que apenas partes pequenas.

CUIDADOS MATERIAIS
 • Garanta a proteção na sua residência - Para quem dese-

ja realmente fi car livre de preocupações em meio a uma 
tempestade de raios, algumas formas de proteção elétrica 
são altamente efetivas. Umas das principais é o sistema de 
aterramento, que dissipa para a terra a energia elevada que 

Ar condicionado: vilão ou aliado?
As primeiras semanas de 2017 já mostraram um pouco como serão os dias até o fi nal do verão no 
Brasil. Algumas regiões registraram termômetros nas máximas, com sensação térmica chegando aos 
45 graus – ou mais - em algumas localidades

tringir apenas ao fi ltro do apa-
relho, de acordo com a alergista 
Patrícia Schlinkert, mas o ar 
condicionado deve passar por 
uma manutenção de 6 em 6 
meses. “A sujeira acumulada 
pode ser bastante prejudicial 
às pessoas, especialmente aos 
idosos, que já são mais suscetí-
veis a infecções respiratórias”, 
alerta. “A pneumonia atípica, 
que é silenciosa e não apresenta 
sintomas, é perigosa e pode 
levar crianças e idosos a óbito”, 
completa Dra Schlinkert, que 
também coordena o projeto 
social Brasil Sem Alergia. 

A solução é simples, segundo 
os especialistas:
 - Procure manter o ar con-

dicionado em uma tem-
peratura amena, evitando 
deixar o ambiente muito 
seco; 

 - Jamais deixe o ar no máxi-
mo;

 - Faça a limpeza do fi ltro 
mensalmente;

 - Faça uma manutenção do 
aparelho a cada seis me-
ses.

Fonte e mais informações: 
(www.brasilsemalergia.com.br).

e até animais em decomposição, 
como no caso de insetos, pom-
bos e morcegos. Ao respirar o 
ar contaminado, as pessoas 
dão espaço para o surgimento 
de diversas doenças, principal-
mente nas vias respiratórias, 
sobretudo nos pulmões.

Segundo Dr. Bossois, uma 
das bactérias mais perigosas 
encontradas nas tubulações 
é a legionella, que é a cau-
sadora de infecções agudas 
e pneumonia, podendo até 
levar à morte. O ex-ministro 

das Comunicações, Sérgio 
Motta, por exemplo, faleceu 
por complicações como de-
corrência desta doença, após 
contraí-la da tubulação de um 
ar condicionado central.

A partir do falecimento do 
ex-ministro, o Ministério da 
Saúde criou uma portaria que 
esclarece normas da higieniza-
ção mensal dos aparelhos de ar. 
A limpeza deve ser feita com uso 
de um produto biodegradável 
notifi cado pela Anvisa.

A limpeza não deve se res-

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042465-16.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Leonardo Mazzari (CPF/MF 308772318-50, RG
2707634-05), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, Rescisão do contrato firmado,
revogação de direitos além da Devolução , da Indenização e reparação de danos, por parte de
R.E. Assessoria Comercial Ltda. ( CNPJ, 04.543.698.0001-42 ) da pretensão da autora, declarar a
nulidade e/ ou anulação da ALIENAÇÃO FRAUDULENTA, da cota NÃO CONTEMPLADA (013 do
grupo 7796 da empresa RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, a mesma
negociada a 02 pessoas distintas). Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL com o prazo de 20 dias, para os atos e termos da ação
proposta, e ao final, julgar totalmente PROCEDENTE a ação c.c. indenização, devolução de
valoresalém de CONDENAR o REQUERIDO, ao pagamento do valor do débito, corrigido, o qual
em 08/2014, perfazia o valor de R$ 15.457,42. Condenar ainda por Danos Morais a serem arbitrados,
mais despesas e custas processuais e honorários advocatícios. Prazo para embargos, 15 dias,
com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (Artigo 257 do
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2016.                             (24 e 25)

PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. torna público que requereu à SEMA a
Licença Unificada para Produção de Artefatos Estampados de Metal, sito à Rua Fronia
Kirol Filho, nº 51. Jardim Maria de Lourdes. Cep: 07263- 020. Guarulhos/SP. Através do
Processo Administrativo 65686/2016.

Usintek Usinagem Técnica Industrial Ltda, torna público que requereu ao SEMASA, a
renovação da Licença de Operação nº 16008762 (CETESB), para Serviços de usinagem,
tornearia e solda sito à Av. Bom Pastor, 1213, Jd. Bom Pastor, Santo André/SP e declara
aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao SEMASA.

A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) decidiu zerar a 
alíquota do imposto de importa-
ção para três tipos de vacinas. 
As importações desoneradas 
foram as das vacinas contra 
a hepatite A, o papilomavírus 
humano (HPV) e a vacina trí-
plice contra difteria, tétano e 
coqueluche. A medida passa a 
valer em 10 de maio para a va-
cina contra a hepatite A e em 22 
de fevereiro no caso das doses 
de imunização contra o HPV, 
difteria, tétano e coqueluche. 

O benefício vale por um 
período de seis meses e está 
restrito a quantidades limitadas 
das vacinas. No caso da vacina 
contra a hepatite A, podem ser 
importadas sem o imposto 2,25 

milhões de doses. Para a vacina 
contra o HPV a cota é 3 milhões 
de doses e para a vacina tríplice, 
de 2,5 milhões de doses.

A Camex também reduziu 
para 2%, por períodos de seis 
meses a um ano, a alíquota do 
imposto de importação sobre 
produtos utilizados na indús-
tria. Entre eles, por exemplo, 
tintas pretas de impressão 
para estamparia digital têxtil 
e folhas e chapas de alumínio. 
As medidas estão em resolução 
publicada ontem (23) no Diá-
rio Ofi cial da União. A Camex 
atua na formulação, adoção 
implementação e coordena-
ção de atividades relativas ao 
comércio exterior de bens e 
serviços (ABr).

Camex zera imposto de 
importação para vacinas

Como evitar danos físicos e materiais causados por raios

pode se encontrar na rede, evitando danos aos equipamentos. 
A instalação de para-raios — sistema aterrado —, pode ser 
instalado em qualquer residência, fornecendo segurança às 
pessoas no seu interior.

 • Dispositivos de proteção na rede: Para assegurar uma re-
sidência realmente protegida, é interessante a instalação 
de DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos) 
na rede. Instalados junto ao quadro de distribuição, estes 
dispositivos podem absorver descargas, evitando que fl uam 
para o interior da residência. 

“Os DPS são dispositivos recentes, que começaram a ser 
utilizados no Brasil a partir de 2005, então é preciso redobrar a 
atenção nas instalações elétricas das edifi cações construídas há 
mais de dez anos. Quando uma descarga queima uma geladeira, 
por exemplo, o prejuízo é material, mas se uma criança estiver 
encostada na geladeira, os danos físicos podem ser muito graves 
e até fatais”, salientou Fábio Amaral. 

Há também dispositivos que podem atuar de forma parecida a 
disjuntores, evitando o risco de choques elétricos. 
 • SPDA - Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféri-

cas - Uma empresa especializada busca a informação sobre 
a incidência de descargas atmosféricas no local onde está a 
empresa ou a residência. Com este número, é que são defi -
nidos os equipamentos a serem utilizados, dimensionando-se 
corretamente, para garantir a proteção e evitar a compra de 
equipamentos desnecessários. 

“Em locais onde a incidência de raios é baixa, basta um DPS. 
Em prédios altos, onde a incidência é maior, é preciso um para-
raios. Há diversos tipos, dimensionados de acordo com a altura 
da edifi cação e a incidência de raios naquela localidade”, explica 
Fábio Amaral, da Engerey. No caso dos prédios, o para-raios atrai 
a descarga elétrica e envia para o aterramento, no entanto, a sobra 
dessa descarga é distribuída para a rede elétrica e é neutralizada 
no DPS que fi ca dentro dos apartamentos. Numa casa, basta um 
DPS mais simples que fi ca no quadro de distribuição no interior 
das residências. 

Segundo Fábio Amaral, quando há algum equipamento eletrô-
nico o qual proprietário deseja ter uma proteção maior, como 
um televisor, um computador ou componentes eletrônicos mais 
sensíveis, seja pelo custo ou pela proteção, é possível realizar 
uma coordenação de proteção com DPS de mais rápida atuação 
(Classe 3). 
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netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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