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Uma das principais 

causas do descontrole 

está relacionado à falta 

de educação fi nanceira. 

Seu nome está negati-
vado? Não consegue 
pagar a fatura total do 

cartão de crédito ou utiliza 
o limite do cheque especial 
constantemente? Fez um novo 
empréstimo para renegociar 
um anterior? Vive pedindo 
dinheiro emprestado para 
parentes e amigos? Está pen-
sando em procurar um agiota? 
As dívidas saíram do controle?

Se alguma dessas indaga-
ções refl ete a sua vida, não se 
envergonhe. Há milhões de 
brasileiros e até empresas que 
se encontram nesta situação. E 
uma das principais causas está 
relacionada à falta de educa-
ção fi nanceira – pessoal ou do 
gestor da empresa. Espero que 
as orientações a seguir sejam 
úteis para te ajudar a restabe-
lecer o equilíbrio fi nanceiro da 
sua vida pessoal e empresarial:

1) Reúna a família e expo-
nha a situação para que todos 
possam contribuir e caminhar 
juntos para resolver a questão. 
Não omita o problema, princi-
palmente do cônjuge; a família 
unida neste momento é muito 
importante;

2) Assuma o controle da sua 
vida fi nanceira e faça um ver-
dadeiro levantamento de todas 
as despesas. Anote durante 
30 dias todos os gastos, desde 
os pequenos até os maiores e 
separe por tipo de despesa. 
Não deixe escapar nada, tudo 
deve ser considerado;

3) Passado o período de ano-
tações, totalize cada despesa e 
analise uma a uma para encon-
trar onde estão os excessos e 
desperdícios. Coloque metas 
de valor nos gastos e comece 
a guardar a economia conse-
guida com estes ajustes;

4) Anote todas as dívidas 
em andamento, tanto as que 
estão em dia, como aquelas em 
atraso. Relacione: credor, valor 
da dívida, número de parcelas 
total, parcelas em atraso, taxa 
de juros e o valor presente para 
quitação à vista;

5) Liste todas as dívidas por 
ordem de prioridade: primeiro 
as essenciais (água, energia 
elétrica e educação) e em 
seguida as que tenham bens 
em garantia, as dívidas com 
maior taxa de juros, e então 
as demais;

6) Calcule quanto do seu 
orçamento é possível poupar 
para pagar as dívidas e comece 
a procurar os credores para 
fazer a negociação, conforme 
a prioridade estabelecida no 
item anterior;

7) Se o credor não aceitar 
negociar nas condições que 
cabem no seu bolso, não faça 
acordo agora. Comece a guar-
dar um valor mensalmente 
para negociar a dívida no 
futuro e à vista;

8) Tenha paciência e perseve-
rança para sair desta situação. 
Assim, fi cará imune para aceitar 
negociações prejudiciais à sua 
saúde fi nanceira, que parecem 
eternizar o tempo para o paga-
mento das dívidas. Não se torne 
escravo das dívidas!;

9) A portabilidade das dívi-
das para um único credor pode 
ser uma boa opção, contanto 
que a taxa de juros seja menor 
e a parcela mensal  caiba no 
orçamento. Mas é essencial 
pesquisar bastante entre as 
instituições e negociar;

10) Estabeleça propósitos 
para a sua vida. Sonhos e ob-
jetivos que realmente sejam 
importantes para você e sua fa-
mília. Assim fi cará mais atento 
aos seus gastos e terá o hábito 
de consumir de forma cons-
ciente. Um desses objetivos 
pode ser se livrar das dívidas, 
mas estabeleça outro sonho 
agradável, acredite, passo a 
passo, você conseguirá quitar 
todas as dívidas e realizar cada 
vez mais propósitos na vida.

Se mesmo seguindo essas 
orientações você não evoluir 
positivamente, procure o auxí-
lio de um Educador ou Coach 
Financeiro. Mas não desista 
nunca. Você e sua família me-
recem uma vida sustentável 
fi nanceiramente, e que seja 
próspera.

(*) - É cofundador do BEM Financeiro 
(https://www.bemfi nanceiro.com.br/).

Você está com as fi nanças 
no vermelho?

Edward Cláudio Júnior (*)

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

15ª VC - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001114-21.2012.8.26.0012. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Vaitekunas Zapater, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARIA SUELI DA CRUZ, brasileira, RG. 23.205.818-0, CPF 127.219.048-09, que AMC Serviços 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 8.093,60 
(Jul/2012), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo 
a mensalidades vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação 
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, que a tornará isenta de custas e honorários advocatícios ou apresente embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019. 

4ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS 
PROCESSO Nº 0034750-33.2011.8.26.0005/01 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 ALANA GRACE FERNANDES, CPF 385.824.118-04, que, nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença em epígrafe, ajuizada por AMC - Serviços Educacionais LTDA, foi 
penhorado o valor de R$ 3.103,29, bloqueado pelo Sistema BACEN JUD. Encontrando-se a(s) 
executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA 
realizada para, se o caso, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo de 20 dias do presente edital . E, para que chegue ao conhecimento de todos e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de abril de 2019. 

4ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003074-33.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) CARLOS HENRIQUE SIMÃO PEREIRA, Brasileiro, CPF 300.171.258-98, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 5.809,55 (mês 02/2012), decorrente do contrato de prestação de serviços 
educacionais. Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias 
contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, 
ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de 
que na hipótese de não oferecimento de embargos, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2019. 

4ª VC - Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0016127-06.2011.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a RODRIGO GASTALDELLO MARTINS, CPF 308.558.428-57, que lhe foi proposta uma 
ação Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$14.020,38 (novembro/2011), referente as mensalidades não pagas oriundas de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0010750-94.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SUELI APARECIDA DE SOUZA LIBERATO CAPPARELLI, CPF 076.557.908-17, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Presbiteriano Mackenzie. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 44.543,49 (em 31/03/2019), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

ROURA CEVASA BRASIL LTDA. CNPJ/MF nº 02.033.737/0001-
36 - NIRE 35.215.463.993 - Anúncio de Convocação - Reunião 
das Sócias - Ficam convocadas as sócias da Roura Cevasa 
Brasil Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião das Só-
cias a realizar-se às 10:00 horas do dia 31 de maio de 2019, 
na sede da Sociedade, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, no Largo Paissandu, 72, 19º andar, conjunto 1902, Centro, 
CEP 01034-010, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (a) exclusão da sócia Cevasa Argentina S.A. da Sociedade; 
(b) mudança do endereço da sede social; (c) desligamento e de-
signação de administradores; e (d) alteração e consolidação do 
Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações acima. 
São Paulo, 22 de maio de 2019. Roura Cevasa Brasil Ltda. Ma-
rie Hlavnickova Hadzi Antic - Administradora

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Engepack Embalagens São Paulo S.A., realizadas em 29 de Abril de 2019.

1. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 29 de abril de 2019, às 08:00 horas, na sede da Companhia,
localizada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, Quadra 
GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 2. Publicações: Edital
de Convocação dispensado, de acordo com o artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/76. Demonstrações 
Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição n° 129 (56), de 26 de 
março de 2019, página 132, Caderno Empresarial e no Jornal Empresas e Negócios, edição de 26 
de março de 2019, página 8. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica das assinaturas. Presentes, também, a advogada da empresa, Srª 
Renata Leão Barretto Ferraz e o Sr. Leandro Mauro Ardito, representante da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, responsável pela auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos Junior, como Presidente e Sra. 
Renata Leão Barretto Ferraz, Secretária. 5. Ordem do Dia: 5.1. em Assembleia Geral Ordinária: (i) 
Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Destinação dos resultados; e Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixação da remuneração anual e global dos administradores
da Companhia; (ii) Ratificação do Limite Global de pagamento de participação nos resultados dos 
funcionários; 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação, tendo os 
acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito a voto, tomado, por unanimidade, 
as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que se refere as Assembleias em 
forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1° da Lei n° 6.404/76. 6.2. Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras, o Relatório e as
Contas da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2018; (ii) Aprovado que o lucro líquido de R$ 
30.036.362,24, apurado pela Engepack Embalagens São Paulo S.A. no exercício de 2018, tenha a
seguinte destinação: (i) O valor de R$ 1.501.818,11 para a constituição de reserva legal, e (ii) O valor 
remanescente, de R$ 28.534.544,13, acrescido da realização de reserva de reavaliação de ativos, 
no montante de R$ 237.857,44, totalizando R$ 28.772.401,57, à constituição de reserva de incentivo 
fiscal; 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a fixação da remuneração anual
global dos administradores da Engepack Embalagens São Paulo S.A. para o exercício de 2018 no
valor de até R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), em conformidade com o artigo
152 da Lei n° 6.404/76; (ii) Ratificado o limite global de pagamento de participação nos resultados
aos funcionários da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, no valor total de R$ 3.666.000,00; 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a presente Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas
presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões necessárias. 8. Assinaturas: Lucio José 
Santos Junior - Presidente; Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária; Acionistas: Pin Petroquímica 
S.A. e Participações Industriais do Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos 
constitutivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP, 29 de abril de 2019. Renata 
Leão Barretto Ferraz - Secretária. Registrada na JUCESP sob o n° 266.112/19-5 em 16.05.2019

Companhia Vale do Rio Roosevelt
CNPJ/MF nº 03.528.098/0001-42 - NIRE 35.300.461.061

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária Extraordinária a ser realizada em 31 de maio de 2019
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária Extraordinária a se realizar no dia 31 de maio de 2019, às 10:00 horas, em sua sede, localizada na Rua
Doutor Luiz Migliano, 1.986, 11º andar, sala 1.105, Jardim Caboré, em São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) exame, discussão e votação das contas dos administradores e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) exame, discussão e votação da
Proposta do Conselho de Administração visando a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; (iii) a eleição do Conselho de Administração; (iv) a retificação dos atos societários da companhia arquivados 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo; (v) exame, discussão e votação da Proposta do Conselho de
Administração visando o aumento de capital social da companhia; e (vi) a consolidação do estatuto social da
Companhia. p. Sérgio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. São Paulo,  22 de maio de 2019.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2019

RESCISÃO CONTRATUAL POR FALÊNCIA
Empresa que tem funcionários afastados recebendo pelo INSS e funcio-
nários na ativa, que teve a sua falência decretada, como proceder com os 
contratos de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DISPONIBILIZA PARA ALGUNS DE SEUS COLABORADORES, 
UM CELULAR CORPORATIVO DE FORMA GRATUITA, ENTRETANTO 
OCORREU USO IRREGULAR EM ALGUNS, PODEMOS DESCONTAR OS 
VALORES INDEVIDOS NA FOLHA, COMO PROCEDER?

O desconto em folha de pagamento se dará exatamente na forma 
prevista no artigo 462 da CLT, ou seja, se houver previsão expressa 
no contrato ou regulamento da empresa, que permita o desconto em 
folha ou se não houver previsão no desconto somente será possível se 
a situação foi por dolo (intencional).

CALENDÁRIO DE ENTREGA DA DCTFWEB
Qual o calendário de entrega referente a DCTFWEB, bem como as 
empresas obrigadas e quais competências e prazos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SACAR O SALDO DO FGTS
Funcionária aposentada que voltou ao trabalho, pode sacar o saldo do 
FGTS, depositado durante esse novo período de trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM JORNADA DE 12X36 APRESENTA ATESTADO DE 
15 DIAS, DEVEMOS ABONAR OS DIAS CORRIDOS, COMO PROCEDER?

Informamos que apesar do empregado ter jornada de trabalho 12x36, 
o atestado médico conta-se como dias consecutivos, portanto, dentro 
dos 15 dias de atestado médico, a empresa somente deverá abonar os 
dias úteis de trabalho deste empregado.

INFORMAR NA CARTEIRA O CONTRATO FORMALIZADO
Empresa que contrata o menor aprendiz, deve informar na carteira o 
contrato de experiência formalizado? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Os dados são do 2018 Industry Insights Report, realizado pela TransUnion. 

Compreendendo 38% 
de todos os saldos de 
concessão de crédito 

pessoal, as startups fi nanceiras 
dos Estados Unidos fecharam 
2018 com a maior parcela de 
market share do mercado, 
em comparação com bancos, 
cooperativas e empresas fi nan-
ceiras tradicionais. Os dados 
são do 2018 Industry Insights 
Report, realizado pela TransU-
nion, companhia global de solu-
ções de informação, com foco 
no mercado norte-americano. 

O relatório revela, ainda, que 
os saldos de empréstimos pes-
soais cresceram um montante 
de US$ 21 bilhões no último 
ano, batendo o recorde de US$ 
138 bilhões em arrecadações. 
Em 2013, quando iniciaram no 
mercado fi nanceiro, as FinTe-
chs contabilizavam apenas 5% 
de saldos pendentes. Como 
efeito dessas novas ofertas de 
crédito e oportunidades para o 
consumidor, a participação dos 
bancos diminuiu para 28%, em 
comparação aos 40% em 2013, 
enquanto as cooperativas de 
crédito declinaram de 31% para 
21% durante o mesmo período.

“As FinTechs têm impulsiona-
do o mercado global de crédito 
pessoal sem garantia, uma vez 
que oferecem opções diferen-
ciadas a pessoas que, muitas 
vezes, tinham suas solicitações 

Empréstimos realizados 
por Fintechs atingem 38% 
dos créditos concedidos

O desenvolvimento do mercado de Fintechs está impulsionando os empréstimos pessoais sem garantia

negadas pelas instituições tra-
dicionais”, comenta Juarez Zor-
tea, presidente da TransUnion 
no Brasil. “Verifi camos que o 
crescente interesse do consu-
midor por crédito pessoal tem 
motivado instituições fi nancei-
ras em geral a revisitarem suas 
ofertas, introduzindo inovações 
em seus modelos de análise para 
concessão de crédito, o que 
permite maior poder de escolha 

para os mutuários de todos os 
níveis de risco”.

O estudo mostra também 
que, mesmo com o crescimen-
to do mercado como um todo, 
as FinTechs destacaram-se 
nesse avanço em relação aos 
outros players. Nos Estados 
Unidos, tornaram-se concor-
rentes diretos dos bancos tra-
dicionais, uma vez que ambos 
os credores emitem fi nancia-

mentos regulares na faixa de 
US$ 10.000, diferenciando-se 
apenas das cooperativas de 
crédito, que trabalham com 
empréstimos em torno de US$ 
5.300. A média de emprésti-
mos pessoais sem garantia 
de débito por devedor foi de 
US$ 8.402 no quarto trimestre 
de 2018.

Fonte e mais informações:(www.transunion.com.br). 
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A Corte de Apelação de 
Milão rejeitou ontem (23) um 
pedido da defesa de Cesare 
Battisti para comutar sua pena 
de prisão perpétua em pouco 
mais de 20 anos de cadeia. 
Battisti, que passou quase 
quatro décadas foragido, foi 
condenado por quatro ho-
micídios cometidos nos anos 
1970, quando ele pertencia ao 
grupo terrorista Proletários 
Armados pelo Comunismo 
(PAC).

Em sua passagem por Fran-
ça, México e Brasil, sempre 
alegou inocência, mas, após 
ser repatriado pela Itália, 
admitiu que foi o autor ma-
terial de dois assassinatos e 
participou do planejamento 
dos outros dois. A defesa de 
Battisti alegava que ele foi 
expulso pela Bolívia com base 
em um acordo de extradição 
fi rmado por Brasil e Itália em 
outubro de 2017, que previa 
transformar sua pena em 
30 anos de prisão, máximo 
estabelecido pela legislação 
brasileira.

Além disso, seu advogado, 
Davide Steccanella, queria 
que fossem descontados o 
período que Battisti fi cou de-
tido em sua fuga e um indulto 
de três anos, o que levaria a 

Cesare Battisti cumpre pena em uma prisão na Sardenha. 

Tribunal de Milão mantém pena 
perpétua de Battisti

pena a ser cumprida para 20 
anos, sete meses e 24 dias de 
reclusão. No entanto, segundo 
a Corte de Apelação de Milão, 
se quisesse fazer valer o acor-
do de extradição entre Brasil e 
Itália, Battisti não deveria ter 
fugido voluntariamente para 
a Bolívia, que era “livre para 
expulsar um estrangeiro que 
entrara ilegalmente em seu 
território”.

Por outro lado, apesar de 
ter confi rmado a pena per-

pétua, o tribunal manteve 
aberta a possibilidade de 
medidas alternativas. Daqui 
a três anos e meio, quando 
completar uma década de 
cadeia, incluindo suas prisões 
no exterior, Battisti poderá 
solicitar saídas temporárias. 
“As decisões dos juízes não 
se comentam. Se não concor-
damos, impugnamos”, disse 
Steccanella, que deve entrar 
com um recurso em tribunais 
superiores (ANSA).
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O Traidor’ é 
aplaudido por 13 

minutos em Cannes
O fi lme “O Traidor”, dirigido 

por Marco Bellocchio e fruto de 
uma coprodução entre Itália e 
Brasil, foi aplaudido por 13 mi-
nutos em sua primeira exibição 
para o público no Festival de 
Cannes, ontem (23), em uma das 
melhores recepções na edição 
deste ano da mostra. Além dos 
aplausos, a plateia gritou o nome 
do cineasta, enquanto os atores 
- o elenco inclui Pierfrancesco 
Favino, Maria Fernanda Cândi-
do e Luigi Lo Cascio - trocavam 
abraços afetuosos. “Tenho re-
almente de agradecer por esse 
acolhimento, foi uma experiência 
maravilhosa”, disse Bellocchio. 
“O Traidor” conta a história do 
mafi oso Tommaso Buscetta (Fa-
vino), primeiro grande delator da 
Cosa Nostra e que teve sua vida 
intimamente ligada ao Brasil, de 
onde foi extraditado duas vezes. 
Buscetta (1928-2000) era chefe 
do clã Porta Nuova e fugiu para 
o país sul-americano para esca-
par da guerra defl agrada pelos 
Corleone pelo controle da máfi a 
na Sicília. Em sua segunda ex-
tradição, decidiu colaborar com 
a Justiça, convencido pela sua 
terceira esposa, Maria Cristina de 
Almeida Guimarães (Cândido).  
Postulante à Palma de Ouro, o 
fi lme estreou no dia do aniver-
sário de 27 anos do Massacre de 
Capaci, atentado da Cosa Nostra 
que matou o juiz antimáfi a Gio-
vanni Falcone, a quem Buscetta 
dera informações inéditas sobre 
a organização criminosa  (ANSA).
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