
Há tempos advertimos 

sobre os defeitos e 

desequilíbrios causados 

pelos péssimos modelos 

de fi nanciamentos 

imobiliários existentes 

no mercado

Homens e mulheres que 
fi nanciaram suas tão so-
nhadas “casas próprias” 

hoje vivem, ou em pânico e de-
sespero, ou em total desolação. 
Inúmeros mutuários de todos os 
cantos do País sofrem de uma 
mesma enfermidade: a perda 
sumária e imediata de seu bem 
em detrimento de uma legislação 
abjeta e inconstitucional. 

A Alienação Fiduciária não 
quebra paradigmas, quebra fa-
mílias. Uma legislação preparada 
inicialmente na década de 1960, 
advinda de atos institucionais 
oriundos de uma época regres-
siva para toda a sociedade bra-
sileira onde democracia e pos-
sibilidade de escolha passavam 
de largo para quem necessitava 
de justiça.

Essa legislação admitia, e con-
tinua admitindo, a possibilidade 
do credor fi duciário, de forma 
rápida e fria, consolidar o bem e 
em curto espaço de tempo levar 
a liquidação em leilão particu-
lar pelo valor da dívida, assim 
sendo, se o débito for 20% do 
valor do bem, tal imóvel poderá 
ser liquidada com deságio de 
80%, uma forma vil e desumana 
onde os protagonistas, em geral 
bancos e “fundos”, conquistam e 
experimentam lucros absurdos. 
No Direito chamamos isso de 
enriquecimento sem causa.

Devemos estabelecer uma 
discussão, o cerne, o berço 
dessa construção normativa. De 
onde veio, quando veio e quem a 
construiu? E, o mais importante, 
para quem interessou?

Alguns legisladores e juristas 
atuais apresentam teses onde 
a argumentação seria que tal 
legislação fora recepcionada 
pela Constituição de 1988 para 
promover segurança e agili-
dade para o credor, ou credor 
fi duciário, gerando assim maior 
desenvoltura e segurança na 
concessão de crédito aqueles 
que procuram por fi nanciamen-
tos de bens móveis ou imóveis. 
Claro que não é isso. 

O lobby produzido pelas 
instituições privadas junto ao 
poder legislativo sempre foi 
forte e efi ciente, fazendo com 
que seus interesses fossem 
sobrepostos aos interesses da 
sociedade. Pudemos constatar 
isso nos inúmeros casos cri-
minais ocorridos no Brasil nos 
últimos tempos e que ainda 
podem estar ocorrendo.

Mas ainda não seria esse o 
mote principal. A questão prin-
cipal está contida no “cerne” 
como já mencionado anterior-

mente, pois quem produziu tal 
legislação certamente a fez sem 
qualquer direito, sem qualquer 
legitimidade, num momento 
atentatório ao Estado Democrá-
tico de Direito. 

Não obstante, em 1997 outra 
lei passou a vigorar aprimoran-
do insidiosamente a norma da 
alienação fi duciária em favor 
das instituições fi nanceiras. O 
lobby atuando pelos corredores 
do Congresso Nacional já em 
momento de uma total aparência 
democrática e, fazendo com que 
um novo enredo começasse a 
surgir. A proteção da sociedade 
brasileira ainda seria aviltada 
pelos interesses daqueles que 
nunca perderam o poder.

Bancos e fundos cobram su-
mariamente seus devedores aos 
milhares, de forma agressiva, 
sem apresentar uma formulação 
amigável de repactuação. Não 
pagou, perdeu, mesmo que o 
devedor fi duciário tenha liqui-
dado valor substancial de seu 
contrato, mesmo assim, perderá 
seu bem.

E qual seria a solução para 
isso? Primeiramente não aceitar 
essa modalidade de fi nancia-
mento. Mas se a contratação 
nesse formato de fi nanciamen-
to foi efetivada, antes mesmo 
de existir a possibilidade de 
inadimplemento, a procura de 
um advogado especializado 
para instituir fi rmemente uma 
proteção contra possíveis situ-
ações adversas será de grande 
importância. Para casos já em 
situações críticas, a busca pelos 
direitos através de um profi ssio-
nal especialista poderá ser vital 
para que a família não fi que sem 
sua moradia. 

As medidas poderão variar de 
discussões pela esfera judicial, 
onde serão apresentados em pri-
meiro lugar os tantos princípios 
constitucionais menosprezados 
e atropelados pelo instrumento 
leonino posto como única saída 
para a sociedade brasileira não 
possuidora de capital total, po-
der adquirir sua moradia. 

Uma outra possibilidade é 
a negociação amigável, onde 
poderá o mutuário conquistar a 
possibilidade de alongamento de 
seu débito gerando liquidez dos 
pagamentos. Esse último forma-
to é raríssimo, pois bancos ou 
detentores de capital fi nanceiro 
não se solidarizam com ninguém.  

Assim sendo, entendemos 
que, deixar-se levar pelo medo 
ou inércia e não se utilizar de di-
reitos claros e estampadamente 
possíveis de serem utilizados em 
seu favor, seria um sério risco 
e certamente uma forma de 
desequilibrar qualquer família 
quando entendemos que todos 
nós cidadãos brasileiros temos o 
direito constitucional de possuir 
uma moradia.    

(*) - É fundador da Morad Advocacia 
Empresarial (acmorad@morad.com.br).

A Alienação Fiduciária 
quebra famílias

Antonio Carlos Morad (*)
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DEFINIDO CRONOGRAMA DO e-SOCIAL
A partir de quando será obrigatória a utilização do e-Social? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CASO CONSTE DO ACORDO COLETIVO A CLÁUSULA QUE A EMPRESA 
IRÁ PAGAR UMA CESTA DE NATAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, TERÁ 
INCIDÊNCIA DE INSS E FGTS? 

Esclarecemos que os benefícios de cesta básica, cesta de natal, 
vale refeição, e vale alimentação, pagos fora das regras do 
Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) serão consi-
derados salário e assim, sujeito a incidência de INSS e FGTS. 
Base Legal – Lei nº 6.321/76, Portaria SIT nº03/02.

DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO
Funcionário registrado no CEI, como proceder para dar entrada no segu-
ro-desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERIDO POR EXTINÇÃO DA EMPRESA
Funcionário afastado pela previdência pode ser transferido para outra 
empresa do mesmo grupo econômico, tendo vista que a empresa 
atual vai encerrar as atividades? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR DA BOLSA ESTÁGIO A COPARTICIPAÇÃO 
DE PLANO DE SAÚDE?

Esclarecemos que não há previsão legal quanto ao tema, porém, visto 
que estagiário não é empregado e que este não recebe salário e sim 
uma bolsa auxílio, não orientamos que seja realizado este desconto.

EMPRÉSTIMOS AO FUNCIONÁRIO
Empresa pode fazer empréstimos ao funcionário e efetuar desconto em 
folha de pagamento mensal. Qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Bovitec Produtos Pecuários Ltda - EPP
CNPJ (34.162.248/0001-70) -  NIRE (3520104532-9)

Ata de Reunião de Sócios de Redução de Capital Social
No dia 11/09/2017 ás 15:00 horas, na sede da empresa localizada na Rua Duarte de
Azevedo, nº 449, Santana , São Paulo/SP. Cláusula Primeira: De acordo com o (Artigo
1.082, Inciso II do Código Civil  - Lei 10406/02), os sócios reuniram-se e de comum
acordo e obedecida as disposições legais pertinentes, resolveram Reduzir
o Capital Social da empresa de R$ 530.000,00, divididos em 530.000 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$100.000,00, divididos em 100.000 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. Sendo
o sócio Álvaro Armando Roxo Ribeiro, Brasileiro, Casado, Industrial, detentor de 95% do
Capital social passará, a ficar com valor de R$95.000,00,divididos em 95.000 quotas no
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país
e a sócia Rosana Aparecida Zunckeller Ribeiro, Brasileira, Casada, Do Lar, detentora de
5% do Capital social, passará a ficar com valor de R$ 5.000,00,divididos em 5.000
quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda cor-
rente do país. Álvaro Armando Roxo Ribeiro (Sócio Administrador), Rosana Aparecida
Zunckeller Ribeiro (Sócia).

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF Nº 08.030.215/0001-67 - NIRE Nº 3530014563-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2017.
Data, Hora e Local: Aos 28.04.2017, às 15 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim 
Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em decorrência do 
comparecimento do Acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, nos termos do Artigo 124, § 
4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do respectivo Livro de Registro de Atas 
de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secre-
tariados pelo Sr. Eduardo Mazon. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) exame, discussão e votação do Relatório da Adminis-
tração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2016; (b) destinação do resultado do Exercí-
cio Social encerrado em 31.12.2016; (c) fi xação da remuneração anual e global dos administradores; Deliberações: O 
acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que 
segue: a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores por 
mais especiais que tenham sido, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes refe-
rentes ao exercício fi ndo em 31.12.2016, publicados no jornal “DOESP”, em sua edição de 23.03.2017 e no jornal “Empresas 
& Negócios” do Estado de São Paulo, em sua edição de 23.03.2017, razão pela qual foi dispensada a publicação de aviso aos 
acionistas, nos termos do Artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76; (b) Referendada a destinação do lucro líquido do exercício social 
fi ndo em 31.12.2016, no montante total de R$ 2.084.884,22: (i) Reserva Legal: R$ 104.244,21; (ii) Reserva Estatutária: R$ 
1.485.480,01; (iii) Foram provisionados e pagos R$495.160,00, valor bruto, na forma de juros sobre capital próprio (“JCP”). 
(c) os Diretores eleitos não serão remunerados neste exercício. Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em 
forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da Lei Federal 6.404/76). Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a 
Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presen-
tes aprovada e assinada. São Paulo, 28.04.2017. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente da Mesa, Eduardo Mazon - Secretário da Mesa. Acionistas: Banco BMG S.A. Marco Antonio 
Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP 411.019/17-0 em 04.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF Nº 08.030.215/0001-67 - NIRE Nº 3530014563-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizadas em 10.02.2017
Data, Hora e Local: Aos 10.02.2017, às 14 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar - Parte, 
Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em 
decorrência do comparecimento do Acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, nos 
termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do res-
pectivo Livro de Registro de Atas de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secretariado pelo Sr. Eduardo Mazon. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) destitui-
ção de membro da Diretoria; e (ii) ratifi car a composição dos membros da Diretoria. Deliberações: O acionista pre-
sente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 
(i) A destituição do Sr. Fernando de Araujo Perrelli Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, residen-
te e domiciliado em São Paulo/SP, CPF/MF nº 667.483.644-34, RG nº 3.371.118-SSP/PE, do cargo de Diretor sem Desig-
nação Específi ca, para o qual foi eleito, conforme Ata das Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
10.08.2015, homologada pelo Banco Central do Brasil, conforme Ofi cio 16328/2015-BCB/Deorf/GTSP2, de 23.09.2015. 
Em seguida, foram registrados votos de agradecimento pelo trabalho desenvolvido no período em que o Sr. Fernando 
de Araujo Perrelli Junior exerceu referido cargo; (ii) Em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, passa-
rá a ser composta da seguinte forma: Diretores sem Designação Específi ca - Marco Antonio Antunes, brasi-
leiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-
96; Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, RG nº 20775312, SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-00; todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, todos com mandato até a posse dos 
eleitos na AGO a ser realizada em 2018. Os demais cargos da Diretoria permanecerão vagos. Lavratura da Ata: 
Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da Lei Federal nº 6.404/76). Encer-
ramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente Ata, em forma 
de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 10.02.2017. 
Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa, Eduar-
do Mazon - Secretário da Mesa. Acionistas: Banco BMG S.A. Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP 
nº 411.020/17-1 em 04.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atualmente, não apenas 
as empresas, mas as 
próprias escolas de base 

precisam inspirar e fornecer 
ferramentas para que as novas 
gerações de profi ssionais este-
jam atualizadas com as carreiras 
de um futuro cada vez mais 
próximo. E é essa ideia que 
está na proposta pedagógica 
de estabelecimentos como a 
Faculdade Impacta e o Instituto 
Alpha Lumen. Confi ra a lista:
 • Youtuber - Com certeza, 

essa é uma das opções 
mais desejadas pelos 
jovens de hoje. Isso por-
que eles veem pessoas 
comuns fazendo o que 
gostam e ganhando a vida 
por meio disso. Basta ter 
uma câmera, uma ideia 
e um computador para 
upar os vídeos e come-
çar a ganhar diversos 
seguidores. Mas claro, 
investir em cursos volta-
dos para direção de arte, 
edição e efeitos de vídeo 
podem auxiliar para que 
uma simples brincadeira 

Geração Z: conheça cinco carreiras 
que prometem bombar no futuro

Todo mundo conhece um jovem que não sai da frente do computador, passa horas jogando videogame, 
gasta um tempão lendo livros e HQs ou dedica quase 100% do tempo livre em assistir aos fi lmes ou ouvir 
música

a desenvolver artes em 
programas renomados 
como Photoshop, 3ds, 
Zbrush e Pixologic.

 • Engenharia da com-

putação - Voltado para 
o universo de robótica, 
quem ingressa nesse 
segmento tem que ser 
apaixonado por tecno-
logia e eletrônicos. Isso 
porque, o cotidiano desse 
funcionário será repleto 
de desenvolvimento de 
circuitos e sistemas mo-
torizados. 

 • Quadrinhos - O espaço 
para HQs no Brasil cres-
ce e, com a internet, os 
autores e quadrinistas 
não dependem apenas 
de grandes selos para 
publicar seus produtos. 
É possível fazer essa 
veiculação de forma in-
dependente. Por isso, ter 
formação nas áreas de 
desenho e roteiro é im-
prescindível para aqueles 
que querem seguir esses 
passos (NB Press).
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torne-se uma carreira de 
sucesso.

 • Designer de interface 

- Os criadores dos aplica-
tivos, sistemas e softwa-
res, tanto para celulares 
quanto para computado-
res, também têm espaço 
no mercado de trabalho. 
Com as habilitações de 
desenvolvimento, é pos-
sível criar telas de games, 
aplicações multimídias, 
softwares inteiros e pá-
ginas da web.

 • 3D Designer - Outra 
possibilidade é para 
aqueles que são apaixo-
nados pela sétima arte 
ou mesmo pelos games. 
Para nascer grandes 
produções de séries, 
animações, arquitetura, 
jogos e até de engenharia 
é preciso ter uma noção 
básica de desenho. E 
não só isso. Com a tec-
nologia, é importante 
ter habilidades que pos-
sibilitam o trabalhador 

Com um peso representati-
vo na nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), a 
prova de redação tira o sono 
de muitos candidatos a uma 
vaga em faculdades de todo 
o Brasil, que selecionam estu-
dantes por meio do Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu). Para 
alcançar a nota máxima, a fa-
mosa redação nota mil, é preci-
so mais do que apenas estudar 
os assuntos de atualidades que 
podem ser requisitados nesta 
avaliação. O estudante deve 
saber elaborar um bom texto 
dissertativo-argumentativo 
de até 30 linhas, com uma ex-
celente proposta de solução.  

De acordo com a coorde-
nadora de Redação do Curso 
Poliedro, Gabriela de Araújo 
Carvalho, existem alguns er-
ros recorrentes que os candi-
datos comentem nesta prova. 
Com o objetivo de auxiliá-los a 
evitar essas falhas no decorrer 
texto, a especialista aponta 
abaixo quais são elas e como 
saná-las:
 1) Fugir do tema so-

licitado - É preciso 
ter muita atenção ao 
desenvolver o tema 
solicitado na redação do 
Enem, aponta Gabriela. 
Por isso, o vestibulando 
deve se ater as palavras-
-chave do assunto, com 
o intuito de garantir que 
não fugirá do enfoque. 

Os erros mais comuns na 
redação do Enem

Em 2016, por exemplo, 
quando a redação so-
licitou “caminhos para 
combater a intolerância 
religiosa no Brasil”, pala-
vras- chave importantes 
a serem utilizadas no 
texto foram “caminhos”, 
“combate” e “intolerância 
religiosa”.

 2) Não identifi car o pro-

blema - Um dos pres-
supostos da redação do 
Enem é o de que há um 
problema a ser resolvido. 
Neste sentido, o candi-
dato deve refl etir sobre 
o assunto e não apenas 
descrevê-lo. “É preciso 
mostrar que esse proble-
ma desencadeia questões 
relativas aos direitos hu-
manos”, reforça Gabriela.

 3) Criar uma proposta de 

intervenção confusa - 

O terceiro ponto mais 
difícil para os candida-
tos ao Enem, segundo a 
coordenadora de Reda-
ção, é detalhar a propos-
ta de intervenção com 
clareza e coerência. É 
necessário propor de 
forma lógica as soluções 
pensadas para o proble-
ma identifi cado.

Segundo Gabriela, essa 
proposta precisa ter agente, 
detalhamento da ação (quem 
vai fazer, o que será feito e de 
qual forma), além de estar 
totalmente interligada àquilo 
que foi descrito no corpo do 
texto. “Se o candidato estiver 
por dentro do tema pedido, 
relacionando-o aos direitos 
humanos e trazendo uma 
solução coesa e efi caz, pode 
fi car tranquilo ao desenvolver 
a redação”, fi naliza. 

PF no combate
ao comércio ilegal 
de sinal de TV
por satélite

A Polícia Federal (PF) defl agrou 
ontem (19) a Operação Satelles, 
em Porto Alegre, para combater o 
comércio ilegal de receptores de TV 
via satélite. Cerca de 70 policiais 
cumpriram quatro mandados de 
prisão preventiva, três de prisão 
temporária e cinco de condução 
coercitiva, quando a pessoa é leva-
da para delegacia a fi m de prestar 
depoimento e depois liberada.

Os agentes executaram ainda dez 
mandados de busca e apreensão e 
o sequestro de 13 imóveis e sete 
veículos (patrimônio avaliado em 
cerca de R$ 4 milhões), além do 
bloqueio das contas bancárias e 
aplicações fi nanceiras vinculadas 
aos investigados. Os mandados 
judiciais foram  expedidos pela 
7ª Vara Federal de Porto Alegre. 
A Justiça Federal também de-
terminou o congelamento dos 
domínios de internet utilizados 
pelos investigados e sites usados 
para a comercialização, em todo 
o Brasil, dos produtos eletrônicos 
contrabandeados.

“Os grupos criminosos investiga-
dos – dois deles baseados em Porto 
Alegre e um terceiro em Ciudad 
del Este, no Paraguai – foram res-
ponsáveis pela comercialização, em 
todo o território nacional, de mais 
de 90 mil receptores nos últimos 
cinco anos, movimentando mais 
de R$ 35 milhões de origem ilícita 
em contas bancárias pessoais e 
de terceiros”, diz a nota da PF. 
Os suspeitos poderão responder 
pelos crimes de contrabando e 
descaminho, lavagem de dinheiro 
e ocultação de bens, associação 
criminosa, estelionato (fraudes 
para obtenção irregular de acessos 
a sinais televisivos pagos) e sone-
gação fi scal (ABr).
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Pelo menos 47 pessoas morre-
ram nos estados de Morelos e do 
México devido ao terremoto de 
magnitude 7 na escala Richter 
que sacudiu ontem (19) a região 
central do México. O abalo sísmico, 
de 7 graus de magnitude na escala 
Richter, derrubou pelo menos 10 
edifícios em distintas áreas da Ci-
dade do México, como as colônias 
Condesa, Del Valle, Narvarte, Cen-
tro, Coyoacán e Xochimilco, entre 
outras. A informação é da EFE.

O sismo, que sacudiu for-
temente a capital mexicana, 
causando numerosos cortes no 
serviço elétrico, vazamentos de 
gás e interrompeu o serviço de 
telefonia, bem como das linhas 
de metrô. Após perceber o mo-
vimento sísmico, cidadãos que 
moram e trabalham em edifícios 
altos da capital puderam ver os 

desabamentos de vários imó-
veis nas colônias de Condessa 
e Roma.

No sul da cidade, em Coyoacán, 
a Igreja de São João Batista sofreu 
danos em uma das suas torres, en-
quanto em Xochimilco desabou a 
paróquia de San Bernardino. Nesta 
região um morador registrou o for-
te movimento da água dos canais, 
onde uma onda gigante se formou.

Em todas as áreas afetadas 
houve danos em edifícios, alguns 
dos quais ficaram colapsados. 
Caíram vários tapumes e se des-
prenderam fachadas de prédios de 
apartamentos e edifícios públicos. 
As atividades escolares foram sus-
pensas até novo aviso, da mesma 
forma que a sessão na bolsa da 
Cidade do México, para proteger 
a segurança dos funcionários e 
das instalações (Agência EFE).

Terremoto no México deixa 
pelo menos 47 mortos


