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Roubo de cargas diminui em
janeiro na Avenida Brasil, no Rio

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Ocorrências na maior via urbana do país caem à metade.

do Rio, que somaram 740. As
outras rodovias federais representaram 10,0% do total.
Nesse tipo de crime, a BR116, foi a segunda com mais

ocorrências (30), representando 4,1%. A BR-040 ficou em
terceiro com 2,8% (21 roubos).
A Avenida Brasil não é uma via
federal. Segundo a Secretaria

Tito Rivera deu declaração durante entrevista a programa de TV.

Em 2015, ele foi acusado de
drogar e estuprar Daniel Rojas,
um homem que havia ido até
a Igreja para pedir ajuda para
comprar remédios para sua
filha. No entanto, o padre teria
conduzido ele até o segundo
andar do local, onde o drogou
e o estuprou. O religioso nega.
“Eu me arrependo de não ter
ouvido a minha mãe que nunca
quis que eu fosse padre. Eu
tinha relações homossexuais,
mas nunca forcei ninguém a
fazer isso, embora eu não me
reconheça como um homosse-

Regina Maria – Scortecci – Garota campesina,
sem querer cai e deixa-se tragar por um túnel escuro.
Ao fundo, encontra com cinco crianças que tiveram
a mesma ocorrência. Unem-se e começa ai, um rol
de aventuras, típicas para uma idade em ebulição.
A mineira, poetisa, cronista e outros afazeres literatos, urdiu com sucesso, uma deliciosa trama com,
e para os jovens, para mostrar-lhes o perfeito efeito da busca
e persistência, bem como resultados a serem obtidos em suas
trajetórias, seja no âmbito pessoal ou profissional. A galera irá
vibrar e os adultos também irão gostar, desta bem sucedida saga.

Bolsonaro confirma
acordo sobre base
de Alcântara

Por Que Trabalhar? Como
resolver o mal-estar na carreira

O presidente Jair Bolsonaro
confirmou que assinará com o
mandatário dos Estados Unidos,
Donald Trump, um acordo para
o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão. Bolsonaro
será recebido na Casa Branca na
terça-feira (19), quando deve
discutir outras parcerias com o
governo americano e a crise na
Venezuela.
“Desde o governo Lula nós tentamos esse acordo, e não tivemos
sucesso, muito mais por uma
questão ideológica do que por
uma questão técnica”, declarou
o presidente, em transmissão ao
vivo no Facebook. “Estamos perdendo dinheiro naquela região há
muito tempo, poderíamos estar
lançando satélite para o mundo
todo”, acrescentou o presidente,
lembrando que o acordo precisará do aval do Congresso.
Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo,
o Brasil pode se tornar o “principal ponto de lançamento de
satélites comerciais” no mundo,
devido à localização privilegiada
da base de Alcântara, perto da
linha do equador. Bolsonaro
também confirmou que viajará
ao Chile logo após voltar de
Washington. “A gente volta,
descansa uns dois ou três dias,
e vamos para Israel”, concluiu o
presidente (ANSA).

Lorena Coutinho – Autografia – O título, a
princípio, enseja respostas quase óbvias: dinheiro;
sustento; carreira; poder, etc. A psicanalista, gestora
estratégica de pessoas, apresenta-nos diferentes
caminhos. Sua experiência quando executiva de
grandes empresas e agora na sua especializada clínica, habilita-a como uma verdadeira guru – no melhor sentido
do termo – para apresentar problemas e suas devidas soluções,
desafiando-nos a uma revisão de atos, fatos e valores, e quem sabe
adotar nova postura, ou palmilhar novos caminhos. Instigante!

Ócio
Mauro Felippe – Rael Dionisio (Ilustr) Poesia & provocações - Mais uma das grandes obras
poéticas desse emérito mestre das letras. Com um
título gostoso e sub título a caráter, Mauro brinda
aos amantes da poesia, deliciosas “tiradas” com boa
dose de sensibilidade, todavia, com os pés no chão e
os olhos voltados ao redor do nosso cotidiano. Para
ler, refletir e sonhar. Inspiração em alta!

Assista ao
canal Livros
em Revista, no
youtube, que
traz entrevistas
do mundo
literário.

Companhia Mascote de Empreendimentos - CNPJ/MF nº
54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 12.04.19 - Ficam
convocados os senhores acionistas da Companhia Mascote de
Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral ordinária,
no dia 12 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida
Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.18;
2.- ﬁxação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 13 de março de
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WLISSES BARRETO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado
civil divorciado, proﬁssão comerciante, nascido em Santana do Ipanema - AL, no dia
16/09/1973, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Diassis Silva de Oliveira
e de Luciene Barreto de Oliveira. A pretendente: THAIS APARECIDA DE SOUZA SILVA,
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, proﬁssão empresária, nascida em Osasco
- SP, no dia 19/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Edson Silva
e de Solange Soriano de Souza.
O pretendente: DANILO JOSÉ DELGADO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/02/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Douglas José Delgado e de Fernanda
Pereira da Costa Delgado. A pretendente: PAULA MALDI PASSINI, nacionalidade
brasileira, estado civil solteira, proﬁssão psicóloga, nascida em Itapira - SP, no dia
02/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Paulo Sérgio Passini
e de Penha Juliana Maldi.
O pretendente: RAFAEL ARAMBURU CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil
solteiro, proﬁssão psicólogo, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1987, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Mauricio Gottert Cardoso e de Maite Aramburu
Cardoso. A pretendente: PAULA GABRIELA LOSS NETO, nacionalidade brasileira,
estado civil solteira, proﬁssão ecrevente judiciário, nascida em São Paulo - SP, no dia
14/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Luiz Paulo Neto e de
Regina Célia Loss.

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de conﬁança,
ou ligue para

Tˎ˕: 3106-4171

Começaram a circular rumores de que alguém poderia roubar a
obra, e os carabineiros decidiram colocá-la em um local seguro”,
disse Montebello.
Segundo o prefeito, alguns frequentadores da igreja perceberam
que o quadro exposto não era o original, mas “felizmente não
revelaram o segredo”. A “Crucificação” foi doada ao templo de
Santa Maria Madalena pouco mais de um século atrás, por uma
família rica. A tela chegou a ser roubada em 1981, mas acabou
encontrada alguns meses mais tarde. A polícia agora investiga
para descobrir o paradeiro dos dois criminosos que ficaram com
o quadro falso (ANSA).

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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O pretendente: RENATO MANFREDO CARRASCOSA RODRIGUES JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão suporte técnico, nascido em São Paulo - SP,
no dia 16/02/1994, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Renato Manfredo
Carrascosa Rodrigues e de Luzineide Lima Santos. A pretendente: DRIELI APARECIDA
NOGUEIRA ROMEU, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão operadora
de caixa, nascida em Nhandeara - SP, no dia 11/08/1996, residente e domiciliada em
São Paulo - SP, ﬁlha de Francisco Rodrigues Romeu e de Sidnéia de Fátima Nogueira.
O pretendente: JOÃO BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil
divorciado, proﬁssão técnico de anatomia, nascido em Macaparana - PE, no dia
08/05/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Felix Paulino da
Silva e de Maria Prezalina da Conceição. A pretendente: NECIVÂNIA OLIVEIRA DE
ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, proﬁssão assistente
administrativo, nascida em Moreno - PE, no dia 15/05/1978, residente e domiciliada
em São Paulo - SP, ﬁlha de Manasés Francisco de Albuquerque e de Marli Francisca
Oliveira de Albuquerque.
O pretendente: JOHNNY KHAFIF, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, proﬁssão
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1994, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de David Khaﬁf ede Raquel Khaﬁf. A pretendente:
CLAIRE DAYAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, proﬁssão arquiteta, nascida
em São Paulo - SP, no dia 25/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha
de Salim Dayan e de Sandra Khaﬁf Dayan.
O pretendente: JACOB SHALEV, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, proﬁssão
empresário, nascido em Israel, no dia 24/11/1963, residente e domiciliado em São Paulo - SP, ﬁlho de Yitzhak Shalev e de Jeanne Shalev. A pretendente: DANIELA HARA,
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, proﬁssão empresária, nascida em São
Paulo - SP, no dia 10/10/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, ﬁlha de Nissim
Hara e de Raquel Sarue Hara.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios
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DEMISSÃO DURANTE ESTABILIDADE
O período de estabilidade pode ser convertido em indenização em
eventual demissão da empresa, como proceder? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PODE SER PARCELADA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DESCONTADA DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES NACIONAL?
Como regra geral é proibido tendo em vista os Artigos 2° e 3° combinado com o Artigo 11 da CLT, todavia, como se trata de empresa
optante do Regime Simplificado, existe possibilidade por meio da
Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/2009 o que se aconselha consulta
ao Posto Fiscal da RFB que jurisdiciona a região da sede da empresa.
PAGAR O RESTANTE DO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão e estava cumprindo o aviso, entretanto a
empresa deseja efetuar o desligamento de imediato, terá que indenizar
os dias restantes, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI
Empresa contratou MEI para prestação de serviços. Quais os tipos de
encargos tributários existirão na emissão da nota fiscal? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA DEVE DESCONTAR INSS SOBRE O CARTÃO DO VR
DOS FUNCIONÁRIOS?
O Vale Refeição (VR) com pagamento em dinheiro, o que é proibido,
ou em cartão magnético, sem que a empresa tenha cadastro no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), referido pagamento
está sujeito às incidências em folha de pagamento (INSS e FGTS),
aliás, é o que estabelece o § 2° do Artigo 2° da CLT com a redação
dada pela Reforma Trabalhista que veio pela Lei 13.467/2017.

capital-fev/19

Aldegar Fiori - Oﬁcial

netjen@netjen.com.br

“Crucificação”, de Pieter Bruegel, o Jovem.
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Dois homens fantasiados de operários invadiram a igreja de
Santa Maria Madalena, em Castelnuovo Magra, no noroeste da
Itália, e roubaram um quadro do pintor flamengo Pieter Bruegel,
o Jovem (1564-1638). O que os bandidos não sabiam é que
a pintura, na verdade, é falsa. O episódio ocorreu na última
quarta-feira (13), quando os criminosos entraram na igreja,
quebraram o invólucro de vidro que protegia a obra “Crucificação” com duas barras de ferro e fugiram com o quadro em
um veículo branco.
A polícia, no entanto, havia descoberto meses antes que
alguém estava preparando o assalto e mandara substituir a
pintura, avaliada em 3 milhões de euros, por uma cópia fiel,
porém falsa. Os investigadores também instalaram câmeras de
segurança voltadas para o quadro e tiveram apenas o trabalho
de esperar. Após pouco mais de um mês, os bandidos, sem
saber da armadilha, entraram na igreja e encontraram caminho
livre para roubar a tela.
Poucas pessoas sabiam dos planos da polícia, incluindo o pároco Alessandro Chiantaretto e o prefeito Daniele Montebello,
que encenaram a surpresa com o crime para os jornalistas. “O
quadro original foi substituído há mais de um mês por uma cópia.

Bifrost e a Confraria do Túnel
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Ladrões roubam
quadro falso e caem
em armadilha

xual”, explicou.
Para Rivera, a Igreja vive
uma “crise moral”. A declaração foi dada no momento em
que o papa Francisco enfrenta
inúmeros escândalos sexuais
que abalaram a imagem da
Igreja em diversos países
como Chile, Austrália, Estados
Unidos e Irlanda. De acordo
com a Conferência Episcopal
do Chile, pelo menos 42 sacerdotes e um diácono foram
condenados pela justiça civil
ou canônica por abusos sexuais a menores (ANSA).

Claudio Junqueira – Letras do Pensamento –
Um programa radiofônico, talvez o mais longevo do
rádio brasileiro, que ainda ajuda muitos paulistanos
a acordar para o trabalho. Ao atravessar gerações, sempre com
fatos marcantes, e com total credibilidade, ajudou a delinear a
pauliceia, em momentos dramáticos e outros exultantes. Seu
despojamento, valentia e alto grau de profissionalismo, foram
destaques, particularmente na época do governo militarista.
Enfim, o protagonista Jose Paulo de Andrade que ao lado de
Salomão Esper, soube como poucos, elevar o rádio jornalismo
brasileiro a um lugar de merecido destaque, dignificando-o de
maneira absolutamente exemplar. Homenagem justíssima!!

ANSA

O padre Héctor “Tito” Rivera, acusado de estuprar um
fiel na Catedral de Santiago,
afirmou, durante entrevista
na noite da última quinta-feira (14), que “50% dos
sacerdotes chilenos são gays”.
Rivera disse ao programa
“Mentiras e Verdades”, de um
canal chileno, que a Igreja é
um ambiente favorável para
as práticas homossexuais.
E mesmo com o celibato, “o
ser humano está destinado a
praticar atividade sexual. “É
impossível não fazer”.
De acordo com seu relato,
entre os padres “havia uma
espécie de consenso de que
algumas formas de relacionamento são naturais, já que
vivem em uma comunidade
de homens e têm uma espécie
de desprezo pelas mulheres”.
“Ouso dizer que 50% dos sacerdotes chilenos são homossexuais”, enfatizou. Atualmente, o
padre está proibido de exercer
qualquer atividade religiosa no
ministério sacerdotal durante
14 anos. A sentença foi dada
após Rivera ser julgado em um
processo canônico em 2018.

ANSA

Sacerdote diz que 50% dos
padres chilenos são ‘gays’

de Estado da Polícia Militar,
responsável pelo patrulhamento da avenida, mesmo com a
redução desses indicadores de
crime, o policiamento continua
sendo um grande desafio na
maior via urbana do país, que
tem quase 60 km de extensão.
Para o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel
Mauro Fliess, a complexidade
do policiamento na Avenida
Brasil envolve o planejamento
de segurança, por se tratar
de uma via que corta dezenas
de comunidades dominadas
por facções criminosas. Ainda
assim, o coronel disse que a
ampliação do policiamento ostensivo ajudará a reduzir a ação
de criminosos, e os números
de janeiro demonstraram isso
(ABr).
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Esse Gato Ninguém Segura:
40 anos de sucesso do programa
de rádio O Pulo do Gato
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a comparação com janeiro do ano passado,
os roubos de carros
caíram 40%, passando de 335
para 201, e os de cargas, 50%,
passando de 84 para 42. Os
números fazem parte de estudo
divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, que foi
produzido para analisar crimes
contra o patrimônio.
Em janeiro, dos 3.786 roubos
de veículo do estado, 6,0%
ocorreram em rodovias federais
e 5,3% na Avenida Brasil. A rodovia BR-101 foi a segunda via
que mais registrou esse tipo de
crime, com 2,9% do total. Em
seguida, veio a BR-116, com 52
casos (1,4%). Já nos roubos de
carga, o percentual da Avenida
Brasil ficou em 5,7% (42 casos)
dos registros em todo o estado

Tomaz Silva/ABr

Os índices de roubos de veículo e de carga na Avenida Brasil, uma das principais vias que cortam a
cidade do Rio de Janeiro, caíram em janeiro

