
O repasse de conteúdo 

acadêmico é o axioma 

da maioria dos cursos 

de ensino superior no 

Brasil de hoje

Costurar as palavras 
desse modo pode soar 
não apenas uma postura 

exorbitante, como também um 
pouco duvidosa. O fato é que a 
imagem de alunos como seres 
passivos e professores como 
entidades máximas dentro de 
sala de aula é uma cena que 
vem sendo alvo de um processo 
de desconstrução - ao menos 
para as instituições preocupa-
das em inovar. 

Um rápido exercício deixa 
isso à mostra: pense em redu-
zir o tempo de conhecimento 
recebido de maneira passiva 
em sala. Seria impossível não 
chegar à diminuição drástica 
da duração dos cursos a partir 
dessa percepção. Na contra-
mão dessa estrutura formatada 
de ensino, o advento da inter-
net convida, há séculos, as pes-
soas a desbravarem múltiplas 
fontes de conteúdo para saciar 
a sede de conhecimento. 

Chega a ser injusto compa-
rar tamanha diversidade de 
informações à bagagem que 
o professor pode transmitir 
durante a aula. Isso sem falar 
na possibilidade de acessar os 
dados sem restrições de tempo 
ou espaço. Engana-se quem 
pensa, porém, que a função do 
docente se torna dispensável 
diante disso. Ao contrário, ela 
precisa ser revisitada para 
passar por reformulações 
constantes. 

Hoje, melhor designado 
como mentor, o professor deve, 
de uma vez por todas, abraçar 
a interatividade e a responsa-
bilidade pelo aprendizado dos 
alunos. É dele a incumbência 
de criar um ambiente propício 
à evolução dos pupilos, os 
provocando a pensar critica-
mente em todos os aspectos. 
Os deixando inquietos. Com 
isso, espera-se que o aluno vá 
para a aula preparado, com 
conteúdos já previamente 
assimilados. 

Na presença do professor e 
dos colegas, ele terá, então, 
a oportunidade de ir além, 
debatendo, tirando dúvidas e 
construindo projetos sobre os 
temas. O direcionamento parti-
rá do mentor e, justamente por 
isso, são tão decisivas a atuação 

que ele possui no mercado e a 
relação que cultiva com a área 
que ministra. Um campo de 
estudo que lança mão desse 
método há bastante tempo é 
o da saúde. 

Nos cursos de medicina, por 
exemplo, os alunos mergulham 
na prática desde os primeiros 
anos, sempre sob orienta-
ção de mestres atuantes. A 
pesquisa, por sua vez, fica a 
critério do aluno e é, por isso, 
desenvolvida além do período 
de aula, com ou sem o auxílio 
dos avanços digitais. 

Atualmente, novas deman-
das profissionais surgem em 
uma rapidez sem precedentes 
e, atender a esses anseios com 
eficiência significa apostar não 
apenas em capacitações mais 
enxutas, mas que esbanjam, 
de fato, qualidade. Nesse mo-
mento a importância do papel 
dos mentores é, mais uma vez, 
retomada. E o brilhantismo na 
área também corresponde à 
capacidade do docente extrair, 
de cada aluno, todo potencial 
a fim de prepara-lo para travar 
as batalhas que escolher. 

Vale lembrar que, sozinho, 
o professor pode até tentar 
inserir essa abordagem, mas a 
assertividade da tentativa fica 
a cargo da instituição, que pre-
cisa abarcar, em sua política, 
a inovação. Por essas razões, 
até mesmo os perfis dos cursos 
ofertados no país têm mudado, 
com um destaque especial para 
os segmentos da hospitalidade 
e da economia criativa. 

É essa última área, por exem-
plo, que abrange o design, o 
cinema, a música, a fotografia, a 
gastronomia, as mídias digitais, 
o marketing e a publicidade, 
entre muitas outras. É ela 
também a que mais emprega e 
remunera em todo o mundo, se 
revelando cada vez mais capaz 
de provocar transformações 
mais rápidas e positivas na 
sociedade. 

Não raro os cursos deste 
nicho exijam tanta rapidez, 
inovação, inspiração e inquie-
tude de seus mentores, que 
precisam sempre se antecipar 
às tendências de mercado. 
As mudanças não param de 
acontecer e nós precisamos 
sempre caminhar de mãos 
dadas com elas. 

(*) - É especialista em educação, 
fundador e presidente do Centro 

Europeu, uma das principais escolas 
de profissões e idiomas 

(www.centroeuropeu.com.br). 

Inovação no ensino é 
inspirar a inquietude

Carlos Sandrini (*)
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EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS E LIVROS FISCAIS
DU PONT DO BRASIL S.A., com matriz estabelecida na Al. Itapecuru, nº 506 - Alphaville,
Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.064.929/0001-
79, vem, por seu estabelecimento filial CNPJ nº 61.064.929/0071-81,  Inscrição Estadu-
al 796.255.605.110 e Inscrição Municipal nº 5.44637-6 com antigo endereço na Avenida
Fernando Cerqueira Cesar Coimbra, 210, Tamboré, Barueri/SP, (último endereço: Estrada
Municipal, nº 1.156 - Bloco C - Sala 2 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos) comunicar o
extravio das notas fiscais de números 185.501 à 189.000 e 192.001 à 192.144 e as
notas não utilizadas nº 192.145 a 215.000.                                  (28, 29/04 e 03/05)

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 01/06/2017, as 10 horas, 
na Rua Candido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: a) aumento do capital social da sociedade, na ordem de R$300.000,00; b) Outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 28/04/2017. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1013481- 67.2015.8.26. 0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na
forma da Lei, etc. Faz saber: EXPRESSO MARENGO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 43.172.766.0001/66, ré ausente, incerta, e paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e
cartório, tramita os autos da monitória, onde os fatos assim se descrevem: A Requerida contratou os
serviços da Requerente, para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem
que fosse necessária sua parada, esta prestação de serviço acontece através de um sistema onde o
réu após a contratação do serviço, faz o cadastramento dos veículos e instala um aparelho conhecido
como TAG, e, por meio deste são computadas as passagens na pista especial “SEM PARAR/VIA
FÁCIL”. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de Fatura, com débito
automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipadamente pela devedora
quando da contratação dos serviços. Ocorre que a Requerida não liquidou a fatura de nº 84683986,
com vencimento em 15/06/2012, no valor de R$ 5.633,66 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e
sessenta e seis centavos). Salienta-se que apesar da autorização de débito em conta corrente, por não
haver saldo suficiente na data da compensação bancária, o referido documento deixou de ser quitado,
sendo assim devolvido ao Requerente pela instituição financeira indicada pela requerida. Por não
haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à requerente, a não ser procurar o
Judiciário para receber o valor representado pela fatura de cobrança, bem como extrato de
movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos encargos contratualmente previstos
e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$ 9.863,77 (nove mil oitocentos e sessenta e
três reais e setenta e sete centavos). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação da
empresa, para, no prazo de 15(quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, conteste o feito, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 10 de outubro de 2016.                                                                                           (03 e 04)

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001946-
27.2014.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULA MONTEIRO 
SIDES, CPF. 839.902.165-20, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$ 12.386,42 (Fev/2014), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, 
CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2017. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007161-
87.2016.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Débora Suemy Nishikawa Paixão, CPF 354.597.998-99, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais 
LTDA, que foi julgada procedente condenando-a ao pagamento de R$ 36.259,97 (Set/2016). 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 
10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora 
e avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também advertida, independentemente de 
nova intimação, para em quinze (15) dias, a fluir após os vinte (20) dias supra, ofereça impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2016. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0036700-14.2010.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago Kiyoshi 
Kano, RG 200609722, que lhe foi proposta ação de Monitória por parte de AMC - Serviços 
Educacionais Ltda, para cobrança do valor de R$ 17.131,47, decorrente de prestação de serviços 
educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
dívida devidamente atualizada, bem como efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2017. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001989-
65.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Marcus Vinicius Rios Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARCELO MORENO ALBIERI, CPF 089.914.398-96, RG 18.112.112-28, Brasileiro, que 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO NEOLATINO LTDA lhe ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, de Rito 
Comum, objetivando o recebimento de R$ 10.178,98 (Janeiro/2016), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo 
supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2017 

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a comparecer à AGE da empresa, no dia 20/05/2017, às 9hs em 1ª convocação,
e às 9:30hs em 2ª convocação, a ser realizada na sede, Rua Joaquim Oliveira Freitas, 2.188, Vila Mangalot, SP/SP,
CEP 05133-005, tendo como ordem do dia: (a) Alterações das cláusulas do Estatuto Social, visando atender as
novas regras de Franquia que também será objeto de deliberação dessa data; (b) Apresentação e aprovação
do novo modelo de Franquia que será adotado pela companhia; (c)  outros assuntos de interesse social,
com a re-ratificação de deliberações anter iores, se for necessário. SP, 02/05/2017.   (03.04.05/05/2016)

Ativo     31.12.2016     31.12.2015
Circulante 12.909.320,99 12.960.351,22
Disponibilidades 127.954,99 197.393,37
Estoque 12.620.377,67 12.620.248,59
Contas a Receber 154.234,98 135.532,07
Despesas de Exercício Seguinte 6.753,35 7.177,19
Não Circulante 298.315,43 465.641,75
Realizável Longo Prazo - Devedores Diversos 68.074,59 68.074,59
Imobilizado 230.240,84 397.567,16
Total do Ativo 13.207.636,42 13.425.992,97

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do
exercício findo em 31.12.2016. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição. São Paulo, 28/02/2017.     A Diretoria

Passivo      31.12.2016     31.12.2015
Circulante 145.141,91 245.091,51
Obrigações Diversas 145.141,91 245.091,51
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 3.961.573,45 4.108.160,67
Contas Correntes Acionistas 3.961.573,45 4.108.160,67
Patrimônio Líquido 9.100.921,06 9.072.740,79
Capital Social Integralizado 8.329.838,00 8.329.838,00
Reservas de Capital 400.321,55 400.321,55
Reservas de Lucros 370.761,51 342.581,24
Total do Passivo 13.207.636,42 13.425.992,97

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2016

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
      31.12.2016      31.12.2015

Saldo no Início do Exercício 0,00 0,00
 Lucro do Exercício 563.605,35 882.739,56
 Destinação do Lucro:
 Reserva Legal (28.180,27) (44.136,98)
 Dividendos (535.425,08) (838.602,58)
Saldo no Fim do Exercício 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
     31.12.2016     31.12.2015

Atividades Operacionais 613.773,35 (1.364.683,03)
Lucro Líquido do Exercício 563.605,35 882.739,56
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização 167.326,32 171.803,09
Lucro na Venda do Imobilizado 0,00 (49.416,65)
Férias a Pagar 458,64 470,76
Encargos Sociais a Recolher 161,91 222,62
Lucro Líquido Ajustado 731.552,22 1.005.819,38
Acréscimo (Decréscimo) nos Ativos/Passivos
  Operacionais (117.778,87) (2.370.502,41)
Estoques (129,08) (1.308.887,13)
Contas a Receber (17.503,48) (17.615,18)
Despesas Pagas Antecipadamente 423,84 (2.035,73)
Contas a Pagar (97.614,97) (1.029.042,99)
Salários e Encargos Sociais 227,51 525,89
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.682,94) (13.118,14)
Impostos e Contribuições (1.499,75) (329,13)
Atividades de Investimento (1.199,43) (89.990,00)
Adição do Imobilizado 0,00 (149.990,00)
Baixa do Imobilizado 0,00 60.000,00
Dividendos Recebidos (1.199,43) 0,00
Atividades de Financiamento (682.012,30) 1.543.497,72
Integralização/Aumento de Capital Social 0,00 1.151.038,00
Empréstimos de Sócios (146.587,22) 1.231.062,30
Dividendos Pagos (535.425,08) (838.602,58)
Aumento (Redução) Caixa e Equivalente Caixa (69.438,38) 88.824,69
Demonst ração da Var iação do Caixa  e  Equ iva lente  de Ca ixa
Caixa e Equivalente de Caixa/Início Exercício 197.393,37 108.568,68
Caixa e Equivalente de Caixa/Fim do Exercício 127.954,99 197.393,37
Aumento (Redução) Caixa e Equivalente Caixa (69.438,38) 88.824,69

Demonstração de Resultado       31.12.2016     31.12.2015
Receitas Operacionais 2.236.348,05 2.209.246,57
Despesas Operacionais (1.406.744,33) (1.164.970,24)
Outras Receitas 2.911,36 85.416,77
Outras Despesas (49.012,99) (1.545,81)
Lucro antes da CSLL e IRPJ 783.502,09 1.128.147,29
Imposto de Renda (155.335,85) (174.093,91)
Contribuição Social (64.560,89) (71.313,82)
Lucro do Exercício 563.605,35 882.739,56
Nº de Ações do Capital Social 42.541 42.541
Lucro por Ação 13,2485 20,7503

Luíz V. B. Mattos Jr. - Diretor Presidente

Sylvia C. Mattos - Diretora Vice Presidente

Valmir Neri Trento - Contador - CRC/1SP201726/O-9

Notas Explicativas

1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária,
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2) O Resultado do Exercício
foi apurado segundo o regime de competência. 3) Os estoques de imóveis
são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável.
O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel.
4) O imobilizado está representado pelo custo de aquisição e a depreciação
é calculada pelo Método Linear. 5) O Capital Social na data do Balanço é
de R$ 8.329.838,00 representado por 42.541 ações sem valor nominal,
sendo 17.781 de ações ordinárias e 24.760 de ações preferenciais.

Durante a operação, que 
durou cerca de 40 minu-
tos, os Estados Unidos 

perderam um dos dois helicóp-
teros usados no ataque.O até 
então presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, seguiu 
a operação minuto a minuto 
pela “Situation Room” da Casa 
Branca. Além de Osama Bin 
Laden, líder da Al-Qaeda, mais 
quatro pessoas foram mortas 
naquela noite, incluindo uma 
das mulheres do terrorista.

Desde setembro de 2010, 
os EUA reuniam informações 
importantes sobre Osama Bin 
Laden, e todas elas aumentaram 
a esperança de o terrorista ser 
encontrado na cidade de Abbot-
tabad. No entanto, a confirma-
ção de morte definitiva veio com 
um teste de DNA. Horas após O terrorista Osama bin Laden em foto não datada.

Morte de Osama Bin 
Laden completou 6 anos
Há exatos seis anos, um grupo de militares da marinha norte-americana avançava sobre a cidade de 
Abbottabad, no Paquistão, com o objetivo de matar o terrorista responsável pelos atentados de 11 de 
setembro que deixaram mais de três mil vítimas em 2011

A
P o ataque, pouco antes da meia-

noite em Washington, a morte 
de Bin Laden foi anunciada em 
um pronunciamento de Obama. 
Ele ressaltou que o fundador 
da Al-Qaeda tinha sido morto 
‘’pelos Estados Unidos’’.

‘’Quando entramos, ficamos 
chocados com o que encontra-
mos: um prédio enorme de aces-
so reestrito, 1 milhão de dólares, 
mas sem telefone ou internet’’, 
afirmou um dos militares a 
respeito da invasão. O corpo 
de Bin Laden permaneceu nas 
mãos dos norte-americanos por 
cerca de 12 horas, antes de ser 
atirado ao mar. O “enterro” foi 
precedido ainda de um funeral 
islâmico tradicional a bordo do 
porta-aviões Carl Vinson, dos 
EUA, nas águas do Golfo Pérsico 
(ANSA/COM ANSA).

Uma pesquisa realizada pelo instituto 
YouGov e divulgada pelo jornal “Times” 
mostra que uma parte dos britânicos já se 
mostra arrependida pela saída do país da 
União Europeia, o chamado “Brexit”. De 
acordo com a publicação, para 45% dos 
entrevistados a saída é um “erro” enquanto 
43% mantém sua postura e acreditam que 
esse é o melhor caminho e 12% se dizem 
indecisos quanto ao tema. Em junho do 
ano passado, 51,9% dos britânicos votaram 
a favor do “Leave” e o processo formal 
de saída, com a ativação do artigo 50 do 
Tratado de Lisboa, foi iniciado em 29 de 
março. Agora, são esperados ao menos 
dois anos de negociação para a separação 
total de fato.

Em uma audiência na Câmara dos 
Deputados, o primeiro-ministro italiano, 
Paolo Gentiloni, informou que protegerá 
seus cidadãos na Grã-Bretanha durante 
o processo do “Brexit”. O premier foi à 
Câmara para responder as dúvidas dos 
parlamentares em vista do Conselho Eu-
ropeu extraordinário, que ocorrerá em 
Bruxelas. “Estamos interessados no fato 
de que, entre as prioridades da negocia-
ção, já na primeira fase, esteja o destino 
dos cidadãos de diversos países europeus 
que moram no Reino Unido, Incluindo os 
15% que são italianos. Temos o dever e o 
direito de pretender para nossos cidadãos 
as proteções e direitos administrativos 
corretos”, disse o premier.

Para 45% dos entrevistados a saída foi um “erro”.

Britânicos começam a se arrepender 
por ‘Brexit’, diz pesquisa
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Gentiloni ainda falou que aqueles polí-
ticos que afirmaram que o “Brexit” seria 
uma “explosão da União Europeia” estão 
“completamente errados”.

“Nós estamos na direção da negociação 
com alguns princípios inspiradores. Nós 
somos e permanecemos aliados do Reino 
Unido. Não confundamos as dinâmicas 
que se abriram com o ‘Brexit’ com uma 
negociação que será muito complicada”, 
ressaltou. Após o pronunciamento do 
premier, a Câmara aprovou o texto apre-
sentado por Gentiloni para o Conselho, 

com 308 votos a favor, 92 contrários e 2 
abstenções.

Quem também comentou sobre a saída 
britânica do bloco foi a chanceler alemã, 
Angela Merkel. Segundo a líder, “um ter-
ceiro Estado, como será a Grã-Bretanha, 
não poderá ter os mesmos direitos de um 
Estado europeu”.

“Tenho a sensação de que algumas pesso-
as na Grã-Bretanha estão se enchendo de 
ilusões e deve ser explicado, claramente, 
que esse tempo acabou”, acrescentou 
(ANSA/COM ANSA).

OEA: atenta para evitar que 
Venezuela vire ditadura

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, advertiu nessa segunda-feira (1º) que ele 
e os países que integram o órgão vão “vigiar” para que o governo 
de Nicolás Maduro não consolide” uma ditadura na Venezuela. 
“O fato de ter apresentado nota para se retirar da OEA não dá 
carta branca ao regime para se consolidar como ditadura. Os 
países garantirão que isso não vai ocorrer”, disse Almagro em 
mensagem divulgada nas redes sociais.

Na última sexta-feira (28), a Venezuela iniciou, com a queixa 
da Carta da OEA (seu documento de fundação), um processo 
sem precedentes para retirar o país da organização, algo que, 
no entanto, não acontecerá nos próximos dois anos. Almagro 
recebeu pessoalmente a solicitação das mãos da representante 
da Venezuela na OEA, Carmen Velásquez. Ela disse que a saída 
representava “um dia de vitória, um momento histórico, uma 
nova independência para a Venezuela e região”.

O secretário declarou que “a saída da OEA não é a solução, que 
deve ser a redemocratização do país”. Almagro reiterou que “o 
cumprimento da Carta Democrática é sim a solução” para superar 
a crise venezuelana (Agência EFE).

Beneficiários de reforma agrária 
poderão explorar energia 

Beneficiários da reforma agrária poderão celebrar contratos com 
terceiros para exploração de energia eólica ou solar. A medida 
consta de projeto de autoria do senador José Agripino (DEM-RN), 
aprovado ontem (2) pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. 
O texto original foi modificado por substitutivo, elaborado pelo 
relator, José Medeiros (PSD-MT), e segue para votação final na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).

Originalmente, o projeto previa que, nos imóveis rurais com 
condições de produzir energia eólica ou solar, o Incra autorizaria 
o beneficiário da reforma agrária a firmar contratos com terceiros 
para exploração desse potencial energético. O substitutivo tratou 
de ressalvar que esses contratos sejam feitos de forma comple-
mentar às atividades de cultivo da terra e tenham autorização do 
órgão federal competente para a execução do Programa Nacional 
de Reforma Agrária.

“Dessa forma, evitar-se-ia que a exploração de energia eólica e 
solar se tornasse a atividade principal da área, o que contribui para 
o agricultor migrar para as cidades por ter como meio de sustento 
a renda obtida pelo arrendamento das terras para a produção de 
eletricidade”, explicou Medeiros no parecer (Ag.Senado).


