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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

 Mouzar Benedito – Ohi (Ilustr) - Limiar – 
Mais uma demonstração de brasilianismo é o 
que desponta nessa obra de autoria do Mestre 
dos Causos, todos verdadeiros, eivados de sin-
gularidades. Mouzar, um viajante incorrigível ,de 
preferência de trem,  relata com seu costumeiro 

sabor e profunda sabedoria, encontros normalmente 
casuais, com pessoas das mais variadas estirpes, claro, 
o “mineirismo” sempre presente, o que gera um especial 
encantamento. O leitor terá muito que emocionar-se, ao 
mesmo tempo que rirá bastante. Aquecerá muitas tardes 
e noites frias! Mouzar indiscutível!

Trem Doido

Silas Corrêa Leite – Sendas – O título que 
mais parece refrão de oração – perdoe-me a rima 
pobre – ‘entoa ad initium’ estreita relação com 
o universo da obra. Exitoso e rico empresário, 
repentinamente vê/sente, o quanto é infeliz, 

apesar de toda riqueza amealhada. Com infância miserável, 
bastardo renegado pelo pai, venceu agruras e tornou-se 
respeitado e infl uente empresário, Dr Paulo de Tarso. 
Repentinamente sentiu um fervoroso e ardente chamado 
para conviver e ajudar os tão miseráveis, quanto houvera 
sido sua meninez. Ilação ao Paulo a caminho de Damasco? 
Na realidade achou ouro, distribuindo pão. Uma história 
verídica vivida em Itararé- São Paulo.

Ele Está no Meio de Nós 

Laís Alves Sanchez – Brasil – A jovem 
historiadora, professora, debruçou-se sobre 
difícil e intrigante matéria, que lhe valeu, com 
louvor o título de mestre. Interessante abor-

dagem, contextualiza ensinamentos de história sobre a 
ótica cinematográfi ca. Não contenta-se e aprofunda seus 
saberes nos ambientes indígenas, sem tornar-se uma 
indigenista. O cipoal étnico que caracteriza o universo 
tratado, é devidamente compreendido e estende-se à 
meandros antes inimagináveis. Um belo e dignifi cante 
trabalho. Esclarecedor! 

Ensino de História Indígena 
Através do Cinema: Uma 
Experiência Pedagógica

Nathalia Pontes – Cartola – Situações 
contraditórias são expostas entre esses dois 
dispares seres. O caramujo, sempre rabugento, 
escatológico. O camaleão, muito ativo, sempre 

“prá cima”, sempre num estado zen. Em tudo vê o lado 
positivo, diferente do pobre do caramujo. A Nathalia é 
também a ilustradora, o que dá um toque especial e muita 
vida aos personagens. Um belo exemplo para a garotada!

O Caramujo e o Camaleão

Nicodemos Sena – Letra Selvagem – Um 
romance lastreado em fatos reais, tendo como 
cenário a inesquecível Belterra, raízes do autor. 
Apesar de todo avanço tecnológico que nos 
cerca e não raro, nos sufoca, a maioria de nós 
sempre sente, ou sentiu, ao menos curiosida-

de pelos antepassados, locais onde viveram, etc. Quem 
nunca? Pois é, esse é o tema dessa homenagem biográfi ca 
com a qual o autor brinda seus leitores, aliás, um grande 
séquito, e resgata suas origens, dando-lhes até um belo 
colorido, sem obliterar suas verdades. Impactante!

Choro Por Ti, Belterra

Livros em Revista

Números apresentados 
pela Associação Brasi-
leira de Proteína Animal 

(ABPA) revelam aumento na 
produção e apontam o fecha-
mento em alta para o setor. A 
expansão das exportações para 
a Ásia, em especial à China, é 
vista com entusiasmo. O país é 
responsável pela importação de 
28,2% da carne suína brasileira 
e 13% de frango. 

“Os números são extrema-
mente positivos. O comporta-
mento dos mercados interno e 
externo acenam positivamente 
para os setores de avicultura 
e suinocultura. Temos como 
principal driver de todos esses 
eventos a Ásia”, destacou o pre-
sidente da ABPA, Francisco Tur-
ra. A capacidade de produção 
animal brasileira coloca o país 
entre os maiores fornecedores 
de aves e suínos do mundo.

A expectativa da associação, 
em relação à carne de frango, é 
fechar o ano com aumento de 
1% na produção, passando de 
12,8 milhões de toneladas, em 
2018, para 13 milhões, em 2019. 
As exportações devem alcançar 

Aumentam as exportações 
de carne suína e de frango
Depois de um 2018 marcado por desafi os e difi culdades para produtores brasileiros de aves e suínos, os 
primeiros sete meses de 2019 voltaram a apresentar forte retomada nas exportações e indicam o ritmo do ano
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O comportamento dos mercados interno e externo acenam positivamente 

para os setores de avicultura e suinocultura

4,3 milhões de toneladas – 
volume de 4% a 5% superior 
em relação às 4,1 milhões de 
toneladas do último ano. Para a 
carne suína, o crescimento de-
verá chegar entre 1% e 2,5%. A 
previsão é atingir 4,1 milhões de 
toneladas em produção neste 

ano e superar as 3,97 milhões 
de toneladas do ano passado. 

Em relação à produção de 
ovos, a perspectiva é de avanço, 
devendo apresentar elevação da 
produção em até 10% neste ano. 
Em 2018, 44,4 bilhões de uni-
dades foram produzidas. Para 

2019, a projeção é concluir o 
ano com 49 bilhões de unidades. 
As exportações devem alcançar 
12 mil toneladas – 3% acima do 
desempenho do ano passado. “O 
Brasil está tomando um novo 
rumo na economia”, fi nalizou 
Turra (Fonte: Redação AI/SI).

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDRÉ SANTOS SIFFERT, de nacionalidade brasileira, solteiro, admi-
nistrador, natural do Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/05/1984), residente e domiciliado no 
Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Cruz Siff ert e de Maria da Assunção 
Santos Siff ert. A pretendente: CAMILA RESEGUE ROSA, de nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (25/07/1984), resi-
dente e domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lha de Valérius Santos Rosa 
e de Ana Paula Miranda Resegue Rosa.

O pretendente: CONRADO REZENDE SOARES, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
publicitário, natural de Itajubá, MG, no dia (03/06/1988), residente e domiciliado na Vila 
Romana, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Carlos Soares e de Claudia Rezende Soares. A 
pretendente: SUZANE FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, farmacêutica, natural de Prados, MG, no dia (03/03/1989), residente e domiciliada 
na Vila Romana, São Paulo, SP, fi lha de Jairo Inácio do Nascimento e de Maria Jacinta 
Ferreira do Nascimento.

R
ep

ro
du

çã
oAs comissões de Legislação 

Participativa e de Direitos Hu-
manos e Minorias, da Câmara 
dos Deputados, promovem nes-
ta terça-feira (27) seminário em 
“Rememoração dos 40 Anos de 
Aprovação da Lei de Anistia”. O 
evento atende requerimento do 
deputado Leonardo Monteiro 
(PT-MG).

Confi rmaram presença, entre 
outros, o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz Oliveira 
Scaletsky; a ex-conselheira da 
Comissão Nacional de Anistia, 
Eneá de Stutz e Almeida; e 
o conselheiro representante 
dos anistiados na Comissão de 
Anistia, Vitor Mendonça Neiva.

Leonardo Monteiro lembra 

Seminário para rememorar 40 anos da Lei de Anistia

Em 1979 o povo foi para as ruas pedir anistia. A lei foi 

aprovada em agosto de 1979 pelo Congresso Nacional.

que “depois de um longo perío-
do, com a criação da Comissão 
da Anistia e a edição de outras 
leis reparadoras dos direitos das 
vítimas e perseguidos políticos 
da ditadura - embora sempre 
incompletas - hoje os anistiados 
e anistiadas enfrentam novos 
desafi os e difi culdades, com 
os retrocessos impostos pelo 
governo empossado em 2019”.

Para o deputado, o semi-
nário será uma oportunidade 
para “relembrar o histórico 
e patriótico Movimento pela 
Anistia”, além de seu caráter de 
refl exão e balanço das medidas 
implementadas, “a fi m de que 
se busque completar fi nalmente 
este ciclo de reencontro do país 
consigo mesmo” (Ag.Câmara).
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dos Deputados, Rodrigo Maia, 
sugeriu na sexta-feira (23), 
a liberação de R$ 2,5 bilhões 
do fundo da Petrobras para a 
educação e para a Amazônia. 
“Minha proposta para o com-
bate às queimadas é efetiva. 
Peticionarmos juntos no Supre-
mo, pedindo os R$ 2,5 bilhões 
do fundo da Petrobras para 
a educação e também para a 
Amazônia”, disse Maia, em seu 
perfi l no Twitter. 

Segundo ele, são recursos 
“que estão parados e entrariam 
hoje no caixa do governo e 
poderiam, inclusive, ir para os 
estados da região [amazônica]”. 
A Câmara já havia solicitado ao 
STF que o valor do fundo da 
Petrobras fosse destinado à 
educação. No entanto, devido 
às queimadas na Amazônia, foi 
apresentado ao Supremo um 
novo pedido para a liberação 
dos recursos: 

- R$ 1,5 bilhão para o paga-
mento de despesas discricio-
nárias relacionadas ao Fundo 

Maia sugere que recursos de fundo da Petrobras 
sejam destinados à Amazônia

Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE);

- R$ 200 milhões para des-
contingenciar o bloqueio or-
çamentário de programas 
relacionados à proteção do 
meio ambiente;

- R$ 800 milhões para ações 
orçamentárias destinadas à 
prevenção e ao combate de 
incêndios fl orestais. 

Metade desses recursos seria 
liberada por execução direta 
e outra metade por meio de 
execução descentralizada, 
envolvendo articulação entre o 
Ministério do Meio Ambiente e 
os estados da região amazônica.

O pedido da Câmara se refere 
a 682,5 milhões de dólares, 
pouco mais de R$ 2,5 bilhões, 
suspensos pelo ministro do 

STF, Alexandre de Moraes, 
desde março. 

Os recursos são referentes 
ao acordo feito entre a força-
tarefa da Operação Lava Jato e 
o governo dos Estados Unidos 
para ressarcimento dos pre-
juízos causados a investidores 
norte-americanos pelos casos 
de corrupção na Petrobras. 
Pelos termos do acordo, parte 
da multa seria enviada para uma 
fundação de interesse social, 
a ser criada pela força-tarefa, 
que também faria a gestão dos 
recursos. Depois da decisão de 
Moraes, os recursos só podem 
ser movimentados com autori-
zação do STF.

Maia também já anunciou que 
a Câmara vai criar uma comis-
são externa para acompanhar 
as queimadas que atingem a 
Amazônia. Ele também infor-
mou que será realizada uma 
comissão geral (sessão de de-
bate no Plenário) nos próximos 
dias para propor soluções ao 
governo sobre o incêndio que 
ocorre na região (Ag.Câmara).

Rodrigo Maia: “Minha proposta para o combate 

às queimadas é efetiva”. 
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liaA Comissão Especial sobre 
Política de Mobilidade Urbana 
realiza audiência pública nesta 
terça-feira (27) para debater o 
projeto que cria o Pacto Metro-
politano de Mobilidade Urbana 
e o Sistema de Informações dos 
Transportes Metropolitanos 
(Sitram). O encontro também 
vai discutir os aspectos huma-
nos da mobilidade urbana. A au-
diência atende requerimentos 
apresentados pelos deputados 
Sérgio Vidigal (PDT-ES) e Li-
ziane Bayer (PSB-RS).

Vidigal lembra em seu pedido 
que desde a década de 1990 o 
uso do transporte individual 
quase que triplicou, enquanto 
os sistemas de ônibus urbanos 
que atendem 90% da demanda 
de transporte público tiveram 
sua demanda encolhida em 
cerca de 25% desde essa época, 
apesar da tendência de estabili-
zação do volume de passageiros 

Em debate mobilidade urbana e qualidade de vida nas cidades
observada recentemente.

“Além do impacto orçamen-
tário sobre a população mais 
pobre, dependente de um 
sistema precário de transporte 
público, o crescimento no uso 
do transporte individual sem 
infraestrutura adequada nas 
cidades e nas estradas também 
pode ser associado aos graves 
acidentes ocorridos no país”, 
observou Vidigal. Liziane, por 
sua vez, observa que o debate 
sobre a mobilidade humana tem 
priorizado questões relaciona-
das ao tráfego de veículos e o 
transporte público; contudo, 
há carência de discussões que 
aprofundem questões sobre a 
qualidade de vida do cidadão, 
ou seja, que abordem aspectos 
humanos da mobilidade urbana.

“Por exemplo, há vários pro-
jetos de lei que tramitam nesta 
Casa, buscando regulamentar 
questões de trânsito, voltadas 

para a logística e a engenharia 
das cidades, mas não adentram 
à questão do cidadão como 
pessoa e parte integrante 
deste processo; sendo que 
este cidadão é o que sofre as 

consequências das defi ciências 
na mobilidade urbana; seja por 
meio de efeitos psicológicos 
(como o stress), seja pelo risco 
à sua vida e às de outrem”, disse 
a deputada (Ag.Câmara).

Números mostram que cresceu o uso do transporte individual, 

em detrimento dos sistemas de ônibus urbanos.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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