
A facilidade com que as 

leis são desrespeitadas 

contribuiu para que se 

chegasse ao ponto crítico

Um quarto da população 
brasileira, ou 50 milhões 
de pessoas, sentirá o 

impacto do ajuste das contas 
públicas que deverá ser reali-
zado pelos governos do Rio de 
Janeiro, do Rio Grande do Sul 
e, possivelmente, também de 
Minas Gerais. 

O ajuste é a contrapartida 
a ser oferecida na negocia-
ção – até agora envolvendo 
apenas os dois primeiros es-
tados – para que a União abra 
os cofres federais em socorro 
da situação crítica em que 
mergulharam essas unidades 
da federação, a ponto de não 
contarem com recursos sequer 
para pagar salários de seus 
servidores.

É bom lembrar que a reor-
ganização fi nanceira, em que 
pesem suas consequências 
para os cidadãos, objetiva con-
sertar danos que distorções, 
abusos, omissões e negligên-
cias na gestão governamental 
provocaram, entre outras, nas 
áreas de educação, saúde e 
segurança, quase todas marca-
das pela precariedade e maus 
atendimento, resultantes da 
má administração e da falta 
de investimentos.

Além da ineficiência de 

gestão, outro fator contribuiu 
para que se chegasse ao ponto 
crítico: a facilidade com que 
as leis são desrespeitadas. Há 
17 anos, a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) entrou em 
vigor, saudada com um avanço 
modernizante na busca do 
equilíbrio das fi nanças públicas 
– um dos fundamentos do de-
senvolvimento sustentável. 

Pois é, só que apenas alguns 
poucos entes federativos, 
entre municípios, estados e 
federação, seguiram as normas 
estabelecidas. Na grande maio-
ria, a LRF foi jogada no cesto 
das tais leis que não pegam, 
esse vício até agora insanável 
da cultura nacional, com con-
sequências sentidas por todos, 
em maior ou menor grau.

A crise – que provavelmente 
se manifestará em mais esta-
dos – deverá levar não só os 
políticos e gestores públicos, 
mas toda a sociedade a eleger 
como prioridade o respeito à 
responsabilidade fi scal, como 
missão indispensável de todos 
as esferas do governo. Acon-
tece, como está se vendo na 
negociação dos gaúchos e 
fl uminenses, que a conta acaba 
caindo sobre todos os brasilei-
ros. Culpados ou inocentes. 

Só isso bastaria para trans-
formar cada um de nós em 
fi scal da LRF.    

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE.

O preço
da irresponsabilidade

Luiz Gonzaga Bertelli (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DANIEL JEFFERSON ALMEIDA DO NASCIMENTO, solteiro, comercial, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Joel do Nascimento e de Marilene de Almeida Nascimento. A pretendente: 
SHYRLEI MARIA FERNANDES, solteira, comercial, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 31/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Neusa Maria Fer-
nandes de Paula.

O pretendente: AGOSTINHO JOSÉ BARRIOS SCHLINDWEIN, solteiro, bancário, natural 
de Curitiba - PR, nascido em 18/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Anselmo Orli Schlindwein e de Ana Maria Barrios Schlindwein. A pretendente: 
PRISCILA GIL DE OLIVEIRA, solteira, nutricionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 
23/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Gil de Oliveira 
Filho e de Bernadette Cesar Trindade Gil de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO GUIDI SALTINI, solteiro, publicitário, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 17/06/1985, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Ricardo Saltini 
e de Ana Lucia Guidi Saltini. A pretendente: KARINA IANZINI PINHEIRO, solteira, fi siote-
rapeuta, natural de São Paulo - SP, nascida em 02/02/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Olivério Pinheiro Neto e de Regina Aparecida Ianzini Pinheiro.

O pretendente: MARCIO MOREIRA ALVES, solteiro, vendedor, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 21/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidney 
Moreira Alves e de Deize Assen Alves. A pretendente: JULIANA AURICHIO GIULIANI, 
solteira, assistente comercial, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/10/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Giuliani e de Cleusa Auricchio Giuliani.

O pretendente: JOSÉ LUIZ GASPARINI JUNIOR, solteiro, enfermeiro, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 24/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Luiz Gasparini e de Maria Salete Barbosa da Silva Gasparini. A pretendente: VANESSA 
DA SILVA ALVES, solteira, enfermeira, natural de Condeúba - BA, nascida em 17/11/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Baleeiro Alves e de Maria 
Laura Pereira da Silva Alves.

O pretendente: LUAN BRUNO CAMPOS, solteiro, servente, natural de Bom Jesus da 
Lapa - BA, nascido em 28/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Ilvaci Rosa Campos. A pretendente: MILENA RODRIGUES DE SOUZA, solteira, do lar, 
natural de Bom Jesus da Lapa - BA, nascida em 19/07/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Duque de Souza e de Luzinete Rodrigues de Souza.

O pretendente: PAULO EVARISTO VIDEIRA DE LIMA, divorciado, assessor juridico, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 08/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Maria de Lima e de Irene Videira de Lima. A pretendente: REGIANE DE OLI-
VEIRA MELO, solteira, supervisora de operações, natural de São Paulo - SP, nascida em 
31/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Reginaldo dos Santos 
Melo e de Eunice Gonçalves de Oliveira Melo.
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Marcello Mastroianni e Anita Ekberg em ‘La dolce vita’.

No entanto, o artista “não 
gostava que o chamas-
sem assim e fez tudo o 

possível para que esquecessem 
essa imagem”, afi rmou o es-
pecialista em cinema italiano 
Jean Gili.

Durante a coletiva de im-
prensa em Roma “Marcello 
Mastroianni, 20 Anos Depois”, 
o crítico, que publicou um 
livo de imagens do artista em 
outubro do ano passado, disse 
que é difícil explicar qual era o 
segredo do ator para ter reali-
zado tão bem seu trabalho até 
sua morte, que se deu em 1996, 
ressaltando que “Marcelo era 
Marcelo, bastava que estivesse 
presente para assumir qualquer 
papel”.

Segundo Gili, a formação 
teatral de Mastroianni o aju-
dou muito “quando estava 
fi lmando ‘Henrique IV’ de Luigi 
Pirandello”, por exemplo. “O 
diretor Marco Bellocchio esta-
va preocupado por uma cena 
na qual o ator deveria recitar 
um comprido monólogo sem 
interrupções, mas ele o fez de 
imediato e sem difi culdade, o 
deixando estupefato. Com a 

Mastroianni não queria 
ser símbolo sexual

O ator italiano Marcello Mastroianni ganhou a fama de grande amante e até de símbolo sexual com 
sua atuação no clássico “A Doce Vida”, do cineasta Federico Fellini, no qual contracenou com a bela 
Ingrid Bergman

estava muito contente porque 
os camponeses lhe traziam 
todos os dias um bom azeite 
para levar para Roma”.

Mastroianni tinha “um verda-
deiro interesse pelas pessoas” 
e nem no seu último longa, que 
fez antes de falecer, a “Viagem 
ao Princípio do Mundo”, quando 
já estava doente, quis usar um 
dublê para as cenas mais agi-
tadas e fi cou junto dos outros 
atores até o fi m das fi lmagens. 
No entanto, Gili apontou que 
o único defeito do ator é que 
ele tinha uma “obsessão pelo 
telefone”. 

Sobre o assunto, a atriz Lau-
rentina Guidotti, que trabalhou 
com o italiano e com Giulietta 
Masina em “Ginger e Fred”, 
contou que “era incrível, ele 
era amigo de todos, desde os 
colegas atores até a fi gurinista”. 
Além disso, o crítico disse que 
quer pedir à prefeita de Paris, 
Anne Hidalgo, que coloque 
uma placa na casa na Rue de 
Seine onde Mastroianni viveu 
uma boa parte da sua vida e 
onde morreu. “Parece-me uma 
devida homenagem”, disse Gili 
(ANSA).

mesma facilidade ele recitava 
o francês”, disse o crítico.

Já o presidente do comitê 
parisiense da sociedade Dante 
Alighieri, Michele Canonica, 
que conhecia o italiano, afi rmou 
que Mastroianni “continuou 
atuando poucos meses antes 
da sua morte, inclusive quando 
sofria muito”. “Tinha uma pro-
funda dedicação e um grande 
respeito pelo público”, explicou 
Canonica. Para o presidente 
da associação, o ator era “um 

homem extremamente simpá-
tico e comunicativo, não era 
soberbo e se podia falar sobre 
tudo com ele”.

Sobre isso, Gili comentou 
sobre a amizade de Mastroianni 
com cineastas como Fellini, Elio 
Petri e Ettore Scola. “Ettore 
é o diretor com o qual ele [o 
ator] mais fez fi lmes, nove, e 
entre eles havia uma relações 
de iguais”, afi rmou o crítico, que 
relembrou a gravação do fi lme 
“Splendor”, na qual “Marcello 
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Considerado o maior os-
sário da Europa, o Cemitério 
delle Fontanelle, em Nápoles, 
oferece um dos passeios mais 
curiosos e “macabros” da 
Itália. Imerso no frio úmido 
dos subterrâneos da cidade, o 
depósito abriga mais de 8 mil 
restos mortais, entre crânios, 
tíbias e outras partes do corpo. 
As ossadas são de vítimas das 
epidemias de peste, em 1652, 
e de cólera, em 1836. 

Entre os crânios mais vene-
rados pelos turistas está o da 
“Concetta”, que é procurado 
por mulheres que querem ter 
fi lhos, e o do “Capitão”, por 
aquelas que desejam se casar. 
O tour “macabro” guiado dura 

menos de uma hora e, durante 
a visita, a trilha sonora fi ca por 
conta das notas musicais do 
saxofonista Marco Zurzolo, o 
que costuma aumentar a sensa-
ção de medo nas pessoas. 

O som do instrumento, quase 
rouco, faz referência às lamen-
tações de mulheres que prega-
vam pelas “almas abandona-
das”, mortos sem identifi cação 
adotados pela população. A 
entrada no cemitério é gratuita, 
e o local fi ca aberto todos os 
dias da semana, das 10h às 17h. 
No entanto, a administração do 
ossário recomenda aos turistas 
uma visita guiada, que costuma 
ocorrer aos domingos, às 10h00 
(ANSA).

Nápoles oferece passeio 
‘macabro’ a turistas

Julia Janßen

Cimitero delle Fontanelle.

Voltar à escola e reencontrar 
os amigos é um momento 
especial. E registrar tudo em 
selfi es com a galera torna-se 
obrigatório. No entanto, a 
dermatologista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vascon-
celos, Marcia Grieco, chama 
atenção para o ato, aparente-
mente inocente, não se tornar 
um meio de contaminação de 
piolho e escabiose entre os 
alunos.

Para a especialista, essa 
aproximação da cabeça faci-
lita a transmissão do piolho, 
que apesar de não pular, têm 
a incrível capacidade de se transferir de 
uma cabeça para outra, quando muito 
próximas, ou em longos abraços e até 
mesmo dividindo acessórios como pente 
de cabelo, faixas, tiaras e boné. E o mesmo 
vale para a escabiose, que é transmitida 
pelo contato entre peles ou compartilha-
mento de objetos pessoais como lençol e 
toalhas de banho.

O piolho tem a capacidade de se fi xar 
fi rmemente ao cabelo mesmo quando 
submersos na água. “Até mesmo as 
crianças que se banham regularmente são 
vulneráveis a este problema, mas a falta 
de higiene adequada aumenta a proba-
bilidade de contágio”. A dermatologista 
ressalta ainda que o parasita é resistente 
até a água da piscina com cloro.

Apesar de ser uma dor de cabeça entre 
os pais e professores a médica ressalta que 

Selfi e entre amigos pode aumentar
a transmissão de piolho e escabiose

escabiose pode ocorrer em 
qualquer faixa etária indepen-
dente do sexo e raça e tem 
maior prevalência quando os 
hábitos de higiene não são 
adequados. “Acomete prin-
cipalmente os punhos, entre 
os dedos, mamilos, axilas, 
abdômen, nádegas e genitália. 
Já nas crianças, as palmas das 
mãos e plantas dos pés podem 
ser atingidas”.

Neste caso, o cuidado com 
os objetos pessoais também se 
faz necessário, já que o ácaro 
é transmitido pela fêmea já 
fecundada. “A fêmea penetra 

na pele e faz túneis durante a noite levando 
de 15 a 30 dias para depositar cerca de 50 
ovos e depois morre”, explica.

A escabiose também tem um tratamento 
simples através de loções e xampus espe-
cífi cos. Atualmente também são indicados 
comprimidos (que atuam matando o ácaro 
causador da doença, assim como, as suas 
larvas e ovos) em crianças, a partir de 15 
kg, e adultos. “Em bebês e grávidas essa 
alternativa não pode ser usada, mas pode 
ser prescrito pasta d’água com enxofre”.

Apesar dos cuidados citados pela es-
pecialista, Márcia Grieco não descarta a 
ida ao especialista para avaliação prévia. 
“É importante ter um diagnóstico preciso 
para um tratamento adequado, efi ciente 
e sem riscos para o paciente”.

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

o tratamento é simples, através de loções 
ou comprimidos a base de revectina, me-
dicamento que atua contra várias espécies 
de parasitas e tem a função de paralisar a 
musculatura dos parasitas, ocasionando 
sua morte.

Outra doença que preocupa os pais 
durante esse retorno às aulas e também 
acontece através do contato direto entre 
pessoas e compartilhamento de objetos 
pessoais é a escabiose, popularmente 
conhecida como sarna. Assim como o 
piolho, a coceira é o principal sintoma da 
doença, além do aparecimento de bolinhas 
vermelhas no corpo e até bolhas d’água. 
O desconforto e forte coceira pode levar 
o paciente a produzir várias escoriações e 
consequentemente infecção secundaria.

Márcia Grieco sugere atenção especial 
dos pais não apenas nas crianças, pois a 
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Você é um daqueles que acha que o vidro 
impresso é pouco resistente, não pode sofrer 
determinados tratamentos ou mesmo que é difícil 
de limpar? Então você também está sendo levado 
pelos mitos a respeito do produto. 

É normal que a pouca informação leve ao 
surgimento de algumas ideias equivocadas. 
Para pôr um ponto fi nal nesses equívocos, pre-
paramos um material com dados fundamentais 
a respeito do vidro impresso que todos deve-
riam saber antes de formular os seus próprios 
conceitos. 
 1. Resistência - Não é porque o vidro impres-

so é mais bonito que acaba sendo frágil. 
Na verdade, o produto tem exatamente 
a mesma resistência do vidro liso (fl oat). 
Afi nal de contas, a fabricação dos dois 
modelos é idêntica. O que os diferencia 
é o processo de impressão em que são 
aplicadas as texturas tão características 
do vidro impresso. 

 2. Benefi ciamento - Têmpera, serigrafi a, 
pintura a frio, laminação, espelhação, 
aplicação de películas, curvação. Todos 
os processos de benefi ciamento aplicados 
ao vidro fl oat são perfeitamente utilizáveis 
no impresso também. Por isso mesmo o 
produto se notabiliza por uma incrível 
versatilidade: além de bonito, acaba se 
tornando apto a ser utilizado em uma 
infi nidade de aplicações. 

 3. Sustentável - O vidro é um material que 
pode ser reciclado infi nitas vezes. Exem-
plifi cando: com 1 kg de cacos é possível 
produzir a mesma pesagem em vidro novo. 
Portanto, optar pelo vidro signifi ca contri-
buir diretamente com o meio ambiente. 

Cinco coisas que você deveria 
saber sobre o vidro impresso

 4. Decorativos - As diferentes texturas 
são a marca registrada do vidro impresso. 
Essa característica torna o produto uma 
excelente solução para a decoração de 
qualquer ambiente. Tampos de mesas, 
portas de armários, estantes, divisórias 
e até boxes de banheiro se tornam uma 
peça de decoração, dando um ar mais 
moderno aos projetos, tudo somado com 
a possibilidade de permitir a entrada de 
luz natural sem a perda da privacida-
de. 

 5. Limpeza - Quem disse que as texturas 
vieram para complicar a vida de quem 
tem que limpar os vidros impressos? O 
material pode ser higienizado utilizando 
os produtos de limpeza convencionais, 
tornando todo o processo de higieniza-
ção tão prático e fácil quanto o do vidro 
fl oat. 

Fonte: Saint Gobain Glass.

D
iv

ul
ga

çã
o

IGP-10 cai 0,74 
ponto percentual 

em fevereiro 
A infl ação medida pelo Índice 

Geral de Preços–10 (IGP-10) 
registrou desaceleração de 
janeiro para fevereiro, recu-
ando 0,74 ponto percentual 
e fechando o mês em 0,14%, 
depois de registrar alta, em 
janeiro, de 0,88% frente a 
dezembro do ano passado. Em 
fevereiro de 2016, a variação foi 
de 1,55%. Os dados relativos 
ao IGP-10 foram divulgados 
ontem (15), pelo Ibre da FGV. 
Com o resultado de fevereiro, 
a taxa acumulada nos dois pri-
meiros meses do ano fi cou em 
1,02%; enquanto a acumulada 
nos últimos 12 meses registrou 
alta de 5,67%.

O IGP-10 é calculado com 
base nos preços coletados 
entre os dias 11 do mês ante-
rior e 10 do mês de referência. 
O resultado de fevereiro foi 
infl uenciado pelo Índice de 
Preços ao Produtor Amplo 
(IPA), que tem peso de 60% na 
composição do índice e fechou 
o mês com defl ação. O Índice 
de Preços ao Consumidor 
(IPC), que tem peso de 30%, 
fi cou estável entre um mês e 
outro. Já o Índice Nacional do 
Custo da Construção (INCC), 
que tem peso de 10% na 
composição do IGP, registrou 
pequena variação (ABr).


