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China vai sediar fórum
internacional sobre
cooperação em infraestrutura

evento em Pequim,
que deve contar com a
presença de quase 30
chefes de Estado e de governo,
é o mais importante desde que
a iniciativa Um Cinturão, Uma
Rota (One Belt, One Road) foi
lançada em 2013 pelo presidente chinês Xi Jinping.
A ideia é promover uma rede
de infraestrutura, comércio
e cooperação econômica ao
longo dos mais de 60 países
que compõem o que a China
planeja estabelecer como uma
Nova Rota da Seda, revivendo
no século 21 as antigas rotas
milenares que conectavam o
Ocidente e o Oriente. A iniciativa é composta pelo Cinturão
Econômico da Rota da Seda,
que busca ligar a China por
meio de ferrovias e rodovias
aos países da Ásia, da Europa
e da África, além da Rota da
Seda Marítima do Século 21,
cujo foco são os investimentos
em modernização de portos
nas regiões abrangidas pela
proposta chinesa.
Para apoiar as obras de
transporte, energia e telecomunicações, foi estabelecido
em 2014 o Fundo da Rota da
Seda, com US$ 40 bilhões de
recursos. Além do fundo, em
2015, a China criou o Banco
Asiático de Investimento em
Infraestrutura que, segundo o
governo, já aprovou ﬁnanciamento para projetos no valor
de US$ 1,7 bilhão. Segundo
o embaixador do Brasil na
China, Marcos Caramuru, a
iniciativa Um Cinturão, Uma
Rota é a principal em matéria
de política externa chinesa
com foco em conectividade e
infraestrutura.

O

Ana Cristina/ABr

Com o objetivo de aumentar o investimento em projetos de infraestrutura em países da Ásia, da Europa
e da África, a China está sediando o Fórum do Cinturão e da Rota para a Cooperação Internacional (The
Belt and Road Forum for International Cooperation, em inglês)

Banner em avenida de Pequim anuncia Fórum do Cinturão e da
Rota para Cooperação Internacional Crédito.

“O fórum nasceu da ideia da
China de aumentar sua conexão
ferroviária, rodoviária e em
infraestrutura em geral nos
países da antiga Rota da Seda,
principalmente os países da
Europa Central e da Ásia. Mas,
ao longo do tempo, os chineses
ampliaram a ideia de conectividade ao resto do mundo,
que também se dá pelo mar. A
ideia central é ﬁnanciamento
de infraestrutura”, disse. O embaixador destacou que há um
déﬁcit na área de infraestrutura
em diversos países há vários
anos, em muitos casos criado
pelo fato de as organizações
multilaterais que sempre apoiaram o crescimento econômico
terem se concentrado mais
no ﬁnanciamento de políticas
sociais.
“Os chineses, por outro lado,
ﬁzeram um esforço próprio de
investimento muito grande em
infraestrutura que é visível em
rodovias, ferrovias, aeroportos,
portos. Esse investimento é que
move a ideia de conectividade

e é o potencial de sucesso da
iniciativa, porque ela preenche
um gap (lacuna) que está aí há
muitos anos e foi criando um
déﬁcit de infraestrutura [no
mundo]”, aﬁrmou Caramuru.
Na avaliação do embaixador,
os chineses parecem ver nessa
iniciativa o início de uma nova
articulação internacional, mas,
conforme ressaltou, ainda é
cedo para vislumbrar como se
dará o desenvolvimento dessa
proposta após o fórum. “É algo
entre um novo mecanismo que
trataria de uma forma ampla de
infraestrutura e talvez um novo
embrião de uma concertação
internacional mais expressiva”,
acrescentou.
Caramuru lembra que a China, por ser a segunda maior
economia do mundo, tornou-se
um país que naturalmente tem
uma projeção internacional. “E
essa projeção será tanto maior
ou não tão grande na medida
em nós soubermos com mais
clareza quais serão os rumos
da política americana. Quando a

política americana determinou
que ia se voltar mais para dentro
do que para fora, isso também
abriu um espaço para que a
China se apresentasse como
um país de grande projeção
internacional”, completou.
Para o cientista político e
professor do curso de relações
internacionais da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) Maurício Santoro, o
projeto de investimentos em
infraestrutura chinês está
concentrado principalmente
na Ásia Central e no Sudeste
Asiático. “A ideia é focar nesses
países que estão no entorno
geográﬁco da China e fazer
uma série de investimentos na
infraestrutura conectando-os
melhor aos mercados chineses”,
disse.
As discussões da reunião
de alto nível deverão se concentrar nas áreas de obras em
infraestrutura, investimento
industrial, cooperação econômica, comercial, ﬁnanceira e
marítima, recursos energéticos,
intercâmbio cultural e meio
ambiente. A expectativa do
governo chinês é que sejam
ﬁrmados cerca de 50 acordos
de cooperação. Além de líderes
mundiais, como o presidente
da Rússia, Vladimir Putin, são
esperados o secretário-geral da
ONU, António Guterres, o presidente do Banco Mundial, Jim
Yong Kim, e a diretora-gerente
do FMI, Christine Lagarde.
O embaixador Marcos Caramuru e o secretário especial de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein
Ali Kalout, vão representar o
Brasil no fórum internacional
(ABr).

Após a publicação da Lei
12.485/2011, conhecida como
Lei da TV Paga, o mercado de
audiovisual foi incrementado
em todo o Brasil, chegando
a 5.759 produtoras independentes no país em 2016. Os
dados do setor foram apresentados sexta-feira (11) pela
Agência Nacional do Cinema
(Ancine), que mostrou, pela
primeira vez, os detalhes de
como funciona o Sistema de
Monitoramento da TV Paga,
implantado em 2014.
Pela lei, todos os canais
devem veicular um mínimo de
3h30 de conteúdo brasileiro
semanalmente em horário
nobre, sendo metade de produtora independente.
Segundo a Ancine, em 2015,
foram registradas 3.284 horas
de obras inéditas brasileiras
independentes, sendo 75%
de obras seriadas e 14% de
longas-metragens, sendo
40% de variedades e 32% de
documentários. O menor percentual é de animação (3%).
Em 2016, o número caiu um
pouco, para 3.007 horas, com
68% de obras seriadas e 19%
de longas-metragens, sendo
32% de variedades, 37% de
documentários e 2% de animações.
O Sistema de Monitoramen-

Divulgação

Lei da TV paga ampliou produção
audiovisual independente no país

to da TV Paga reúne o registro
de empresas, de obras audiovisuais, cadastro de canais de
programação e a ﬁscalização
da obrigação de veiculação de
conteúdos brasileiros, feita por
meio de relatórios enviados por
106 canais de TV paga e pela
gravação de toda a programação
de cada um deles.
“A Lei 12.485 viabilizou o
incremento da produção independente brasileira, viabilizou
a chegada dessa produção na
TV paga, na TV aberta, ampliou
a capacidade de investimentos
do Fundo Setorial do Audiovisual, da Agência Nacional do
Cinema, no desenvolvimento
do setor, melhorou um conjunto
de práticas das programadoras,
das TVs abertas, dos nossos
produtores, e é o que permite
o bom momento que o setor
audiovisual brasileiro está vi-

2ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados SÉRGIO DE DEUS VALENTE,
(CPF: 010.567.748-51), bem como de seu cônjuge CECILIA MARASCO VALENTE (CPF: 008.205.11862) e demais interessados, expedido na Ação de Cumprimento de Sentença nº 002014350.2013.8.26.0003/01, em trâmite na 02ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, requerida por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGASUS (CNPJ: 04.446.0004/0001-59).
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do
portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:
1. IMÓVEL: Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do EDIFÍCIO PÉGASUS, situado na Rua
André Mendes, nº 330, na Saúde – 21º Subdistrito, com as áreas: privativa total de 183,820m² (inclusa
a área de 30,720m² correspondentes às vagas de garagem e ao depósito), comum de 103,493m², total
de 287,313m², sendo cobertas de 256,512m², e 30,801m² descobertas, correspondendo-lhe uma
fração ideal no solo e nas demais partes comuns de 3,4045%, cabendo-lhe o direito ao das vagas nºs
11P, 12M e 21P, e o depósito nº 12, localizado no 1º subsolo. Contribuinte Municipal: 046.159.03820. Matrícula nº 203.136 do 14º CRI/SP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme
Av.1(15/03/2016) - PENHORA EXEQUENDA.
2. AVALIAÇÃO: R$ 1.065.102,13 (MARÇO/2017. Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais do TJSP).
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 1.884.414,13 (MARÇO/2017).
4. VISITAÇÃO - Não há visitação.
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 22/05/2017, às 16h00min, e termina em 25/05/2017,
às 16h00min, e; 2ª Praça começa em 25/05/2017, às 16h01min, e termina em 19/06/2017, às
16h00min.
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo,
comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório
do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo
telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br
Ficam os executados SERGIO DE DEUS VALENTE, bem como de seu cônjuge CECILIA MARASCO
VALENTE, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a)
(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de abril de 2017.

vendo”, disse o presidente da
Ancine, Manoel Rangel.
Ainda de acordo com a lei,
os pacotes de TV paga devem
oferecer ao menos dois canais
com, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo audiovisual
brasileiro independente. Para
o presidente da Ancine, isso
contribui para o conhecimento
sobre a produção e a cultura
nacional.
“O principal dessa lei é que
ela faz com que os brasileiros
tenham contato com a produção audiovisual brasileira e
com a produção audiovisual
brasileira independente. Ela
intensiﬁca a geração de emprego pelo país afora, intensiﬁca
a capacidade do Brasil se ver
na tela. Hoje, o que nós apresentamos aqui é um conjunto
de base de dados e de sistemas
que acompanha esse desenvol-

vimento da Lei 12.485. São
ferramentas para garantir o
cumprimento da lei e, por
outro lado, ferramentas que
nos permitem conhecer mais
e melhor o mercado audiovisual, aprimorando as políticas
públicas desenvolvidas para
o setor.”
A Ancine vai divulgar na próxima semana um estudo sobre
a força de trabalho no mercado
audiovisual do país. “Há uma
saturação na capacidade de
grandes mercados, como São
Paulo e Rio, de mão de obra
sendo utilizada na produção
independente de televisão e
de cinema, exatamente porque cresceu a demanda por
conteúdo brasileiro de produção independente. E com isso
há uma maior capacitação de
mão de obra técnica, isso abriu
possibilidades para proﬁssionais espalhados no país inteiro
e fez efetivamente com que
se nacionalizasse a produção
audiovisual brasileira”, adiantou Rangel.
Apesar da concentração
das produtoras na Região
Sudeste, com 68%, ele destaca
como positiva a existência
de 611 (10%) produtoras no
Nordeste, de 358 (6%) no
Centro-Oeste e de 151 (3%)
no Norte do país.

MAXCASA XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - Convocação - Maxcasa XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda.,vem convocar todos os sócios para a Reunião de Sócios ser realizada em 25/05/2017, às 15h, na Rua
Olimpíadas, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Prorrogação da data de conclusão do empreendimento Maxhaus BLX, fases 1 e 2, com o acréscimo de custos decorrente da prorrogação; 2. Atraso no cumprimento dos aportes
das chamadas de capital, suas consequências e medidas a serem tomadas; 3. Andamento e ﬂuxo ﬁnanceiro da obra até a obtenção do
ﬁnanciamento de apoio a produção; 4. Cenário atual das vendas e medidas necessárias para a liberação da 1ª parcela do ﬁnanciamento.
5. Acordo a ser realizado com os antigos proprietários do terreno para prorrogação do prazo de entrega das unidades dadas em permuta,
seus custos e medidas a serem tomadas para prorrogação do seguro. 6. Outros assuntos de interesse da sociedade. Luiz Henrique de
Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

3ª Vara da Família e Sucessões - Regional Lapa. Processo nº: 1010562-83.2016.8.26.0004 Classe Assunto Interdição - Família Requerente: Dilma Aparecida Lemes Melzi Requerido: Gustavo Lemes
Melzi Juiz(a) de Direito: Dr(a). Virgínia Maria Sampaio Truffi VISTOS. Ante o exposto decreto a
interdição de GUSTAVO LEMES MELZI, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e artigo 1.772, todos do
Código Civil, nomeando curador a Sra. DILMA APARECIDA LEMES MELZI, considerando-se
compromissada, independentemente de assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o
presente feito com fundamento no inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui,
estipuladas as restrições impostas ao requerido: Não tem condições mentais para comprar ou vender
bens de grande valor, mas, pode comprar alimentos e objetos de uso pessoal; não condições mentais
de administrar , por si só, conta bancária, talão de cheques ou cartão de crédito, inclusive porque
pode ser facilmente influenciado em detrimento de seu bem estar físico, mental, emocional e
financeiro ou gastar com álcool e drogas, mas pode portar somas de dinheiro sufici entes para gastos
triviais, incluindo transporte, encargos legais, lazer e eventual medicação, além de produtos de
higiene e vestuário. Não tem condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz
respeito a menores impúberes. Não tem condições de atividade executiva complexa e elaborada,
mas, pode exercer a atividade laborativa primordialmente física e, geralmente, sob supervisão. Deixo
de determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que o interditando não possui bens
imóveis e não usufrui de benefício. Em obediência ao disposto no artigo 1184 do Código de Processo
Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se pela
imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA SENTENÇA
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por
uma (01) vez, devendo a Curadora providenciar agência, para as duas publicações subsequentes,
com intervalo de dez (10) dias.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
INÍCIO A MINHA COLUNA comentando a ida de Luigi
Baricelli para a Band. Depois de quase duas décadas na Globo,
com uma rápida passagem pelo canal a cabo Fox, o ator está
de casa nova. Ele será anunciado oﬁcialmente esta semana pela
Band como novo apresentador da casa. Seu salário nem o tempo
de contrato foi revelado.
NA BAND, O GALÃ COMANDARÁ O PROGRAMA
‘NAMORO À PRIMEIRA VISTA’, que deve estrear em julho
ou setembro, dependendo da contratação de uma equipe de
produção. Na atração, anônimos se conhecerão num jantar
romântico. Luigi Baricelli mediará os encontros, que terá premiação e todas as despesas pagas pela Band.
A VIDA DO CANTOR NELSON GONÇALVES (19191998) deve virar minissérie da Globo daqui há dois anos. O
projeto e parte das homenagens ao centenário do cantor, que
incluem também um espetáculo musical e uma exposição.
Idealizada pela ﬁlha Lilian Gonçalves, a minissérie terá sinopse
desenvolvida por Alcides Nogueira e Mário Teixeira.
A RECORD ADIOU MAIS UMA VEZ A NOVELA medieval
‘Belaventura’. Com mais de 50 capítulos já escritos, a novela
espera por uma data na grade da Rede. Tudo porque a emissora
espera por dois desdobramentos: o desenrolar das negociações
da Simba com as operadoras de TV a cabo, e a estreia de ‘Pega
Pega’, nova trama das sete da Globo prevista para 5 de junho.
PARA A RECORD, SERIA MAIS VANTAJOSO estrear o
folhetim escrito por Gustavo Reiz, se o sinal fosse restabelecido
por NET, SKI e CLARO. Assim a audiência voltaria ao patamar
dos três dígitos com folga. Atualmente no ar, ‘Rico e Lázaro’
tem pronto um compacto que explica tudo que aconteceu na
novela quando o sinal voltar.
‘MÁQUINA DA FAMA’, DO SBT, comandado por Patrícia
Abravanel, segue com a vice liderança assegurada desde 2015.
A atração de covers famosos não deixa o segundo lugar de
audiência há 17 meses; ela perde apenas para a Globo. Para
se ter uma ideia, a diferença de pontuação do programa é uma
média de 5 pontos da Record, terceira colocada.
A APRESENTADORA XUXA, COM CONTRATO NA
RECORD, será chamada para a renovação antecipada de seu
contrato. Muito embora em sua produção haja um clima de
incerteza sobre o futuro, uma vez que a audiência do ‘Dancing
Brasil’ está abaixo do esperado dois dígitos. Porém fontes
bem informadas garatem que a Record tem plano de fazer uma
segunda temporada com a apresentadora, razão da renovação
antecipada do seu contrato.
AINDA COMENTANDO SOBRE A RECORD a emissora
tem um projeto de novela que investirá em efeitos especiais. A
direção da emissora decidiu que a adaptação do primeiro livro da
‘Bíblia’, não contará apenas a história de Adão e Eva e de seus
ﬁlhos Caim e Abel. A trama narrará também os passos de Noé,
o homem que previu um grande dilúvio e colocou animais em
sua arca. A direção da Record promete uma grande produção
com uma evolução tecnológica avançada.
FRASE FINAL: Nada depende tanto de nosso poder quanto
a nossa própria vontade.

Lúpus é controlado
com medicação e estilo de
vida adequado
De nome estranho e causas
ainda desconhecidas, o Lúpus
Eritematoso Sistêmico (LES)
é difícil de ser prevenido. O
que a medicina sabe é que a
doença inﬂamatória crônica é
multissistêmica (afeta todos os
sistemas do corpo), de natureza
autoimune (quando o sistema
imunológico ataca e destrói
tecidos saudáveis do corpo) e
não contagiosa. Acredita-se que
pode ser desencadeado por um
processo multifatorial, isto é, um
conjunto de fatores genéticos,
ambientais, hormonais e infecciosos, mas ainda não conﬁrmados
por estudos.
“Não é uma doença infectocontagiosa, traumática ou
degenerativa, em que um esquema de prevenção possa ser
implantado em nível de saúde
pública, visando evitar possíveis
causas e/ou diminuir riscos para
se adquirir a doença. No entanto,
apesar de não existir uma cura
deﬁnida, há tratamentos para
evitar exacerbações e possíveis
complicações da doença. Por
isso, o conhecimento cada vez
maior do Lúpus pelos proﬁssionais da área e pelos agentes de
saúde possibilita um diagnóstico
o mais precoce possível”, aﬁrma
a reumatologista do Complexo
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Elisa Terezinha Hacbarth
Freire.
Segundo a Sociedade Brasileira
de Reumatologia, existem cerca
de 65 mil pessoas com lúpus no
Brasil, sendo a maioria mulheres
em idade reprodutiva (entre 20
e 30 anos). Ou seja, a cada 1.700
mulheres, uma tem a doença.
“Não podemos mais dizer que se
trata de uma doença rara, mas,
sim, subdiagnosticada”, explica
a especialista.
Apenas exames laboratoriais
podem ajudar no diagnóstico do
LES, feitos a partir de critérios
clínicos e imunológicos especíﬁcos. E, assim como qualquer
outra doença, quanto mais cedo

o paciente for diagnosticado e
tratado, maior a chance, ao longo
dos anos, de se evitar acúmulo de
lesões em órgãos, resultantes dos
picos de atividade da doença.
“O mais correto a se fazer é
orientar os pacientes portadores
de lúpus a prevenirem uma reativação da doença, mantendo um
controle periódico assertivo, com
uso de medicação de forma adequada e estilo de vida apropriado”, aﬁrma a reumatologista. “A
falta de tratamento desencadeia
a atividade da doença que leva a
quadros graves, envolvendo múltiplos sistemas, como disfunções
renais, vasculares, cardíacas,
pulmonares, gastrointestinais,
danos hematológicos e até a
morte”, completa.
Os sintomas do lúpus são variados: artrite, a redução parcial
ou total de pelos ou cabelos
em uma determinada área de
pele, erupções cutâneas, sensibilidade extrema da pele à
luz solar, úlceras orais, febre,
alterações neuropsiquiátricas,
renais, cardíacas e pulmonares.
O tratamento consiste tanto no
uso de medicamentos, quanto na
adoção de em um estilo de vida
diferente, como: dieta rica em
cálcio, atividade física regular,
tratamento de dislipidemias e
hipertensão e cuidados especiais
em relação à gestação.
Também é importante minimizar a exposição à luz solar, pois
a luz UV desencadeia apoptose
celular, ou seja, morte de células na pele, gerando um quadro
inﬂamatório com formação de
auto-anticorpos e desencadeando crises e quadros cutâneos. “Se
tratada corretamente, pessoas
com LES podem ter uma vida
normal, porém, sempre tomando certos cuidados, e buscando
orientação médica em caso de
dúvidas ou aparecimento de
quaisquer sintomas”, ﬁnaliza a
especialista.
Fonte e mais informações:
(www.hpev.com.br).

