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INICÍO A COLUNA comentando o namoro de Sílvia 
Abravanel, a fi lha número 2 do dono do SBT, com um soldado 
da Polícia Militar de São Paulo, Vinícius. Por mais que o casal 
escondesse, a informação veio a público.

O ROMANCE foi descoberto durante o show “Amigos”, com 
o cantor Leonardo e as duplas Chitãozinho e Xororó e Zezé de 
Camargo e Luciano na semana passada em São Paulo, quando 
o casal se abraçava no camorote.

A COLUNA descobriu que ele tem 29 anos e trabalhava 
como segurança da apresentadora, amparando-a em “momentos 
difíceis”. Porém os fofoqueiros de plantão insistem em discutir 
a diferença de idade de ambos.

SÍLVIA vai fazer 50 anos e a diferença dele para ela é de 21 
anos. O namoro que já acontece há 6 meses vinha sendo mantido 
em sigilo muito embora alguns familiares tivessem conhecimento.

SÍLVIO SANTOS, que já sabia do relacionamento da fi lha 
não quis emitir  opinião, apenas foi taxativo “cada um é feliz a 
sua maneira”. Sílvia, apresenta o programa “Bom Dia & Com-
panhia” no SBT é tida como  temperamental.

O ATOR Tonico Pereira, que faz o personagem Chico na 
novela “A Dona do Pedaço” (Globo), foi afastado das gravações 
devido a uma pneumonia. Em razão disso o autor da novela 
terá que mudar o rumo do personagem que só voltará daqui 
dois meses.

MARCELO DE NÓBREGA, fi lho de Carlos Alberto de 
Nóbrega, é pai de trigêmeos. A mulher do diretor de “A Praça 
é Nossa”, Lytha Gomes, deu a luz a José, Emily e Murilo, na 
madrugada da última segunda feira (9), na maternidade “Pró 
Matre”, em São Paulo.

SEGUNDO o diretor da “Praça é Nossa”, as crianças nasce-
ram com saúde, porém sua mulher precisou ser encaminhada 
para a Unidade de Terapia Intensiva após a cesariana ter sido 
de risco.

HÁ POUCO mais de um ano separada de Marcelo Carva-
lho (dono da Rede TV), com quem fi cou casada por 12 anos, 
a apresentadora Luciana Gimenez não quis assumir nenhum 
relacionamento. Disse à coluna que agora é livre, chega a hora 
que quer e não tem que dar satisfações a ninguém.

FRASE FINAL: É nas difi culdades que sabemos a força 
que temos. 

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

central-noticia@bol.com.br

Daniel Linger (*)

A redução no custo dos insumos e máquinas trará um ganho 
de produtividade para o agronegócio.

O interesse da UE para avançar com o acordo com o Mercosul 
andou por questões diplomáticas, mas também por questões 
estratégicas, visando fortalecer exportações principalmente de 
produtos manufaturados em um momento em que as economias 
desenvolvidas estão se desacelerando e com a eminente guerra 
comercial envolvendo 2 grandes economias USA e China, cuja 
representatividade das exportações da UE é grande.

As vantagens competitivas de reduções tarifárias nas importa-
ções do acordo estariam calcadas para o Mercosul principalmente 
no agronegócio e para a UE nos produtos manufaturados. O PIB 
do Mercosul representa 3.5% do PIB mundial, sendo que o Brasil 
tem 75% desta parcela. Já a UE possui uma representatividade 
bem maior, na casa dos 21% do PIB Mundial, e uma população 
de 7% do mundo.

Com a implantação total do acordo, 95% das exportações 
do Mercosul fi cariam livres de tarifas para a UE, ante 24% 

atuais. Os exportadores brasileiros terão acesso preferencial 
para exportar carnes bovinas, suínos, aves, açúcar e etanol. O 
agronegócio terá ganhos: i) diretos, devido ao fl uxo comercial 
e menores tarifas de exportação; e ii) indiretos, pela redução 
no custo dos insumos e máquinas o que trará um grande ganho 
de produtividade.

Na Indústria, após 16 anos de implantação do acordo, ha-
verá livre comércio para automóveis, tempo necessário para 
a indústria automobilística brasileira se preparar. Máquinas e 
equipamentos em 7 anos terão desgravação tarifária o que é 
muito bom pois reduzirá o custo de investimento na moderni-
zação do parque fabril brasileiro.

Para o acordo progredir os parlamentos dos países envolvidos 
precisarão ratifi car as premissas do acordo o que deve acontecer 
nos próximos 2 a 3 anos. Contudo compromissos internacionais 
na área do meio ambiente, direitos humanos e trabalhistas 
devem ser mantidos para o acordo vingar.

(*) - É estrategista chefe da RB Investimentos.

Acordo Mercosul - União Europeia
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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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: DAVID ISAC COHEN, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Isac Cohen e de Joelle Gina Cohen. A pretendente: MICHELLE DAYAN, 
de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(20/06/2000), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alberto Dayan e de 
Monica Kachani Dayan.

O pretendente: ERITON APARECIDO LOPES, de nacionalidade brasileira, zelador, 
divorciado, nascido em Salto, SP, no dia (18/07/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nair Aparecida Lopes. A pretendente: ESMELINDRA DE SOUZA 
RANGEL, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Itaperuna, RJ, no 
dia (26/04/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Messias Rangel e 
de Daizi de Souza Rangel.

O pretendente: FERNANDO COSTA SPURI LOPES, de nacionalidade brasileira, publicitá-
rio, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Spuri Lopes e de Ivanilda Oliveira da Costa Lopes. A pre-
tendente: GABRIELA LANCELLOTTI ZAPPAROLLI PUPIN, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em Batatais, SP, no dia (27/11/1987), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luis Pupin Neto e de Claudia Lancellotti Zapparolli Pupin.

O pretendente: PAULO CÉSAR VICENTIN, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1971), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celso Vicentin e de Vera Lucia Vicentin. A pre-
tendente: TALITA MAIRA BUENO DA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, médica, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1979), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Agostinho da Silveira e de Ana Maria Bueno da Silveira.
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A Cátedra Sergio Vieira 
de Mello, da Acnur, 
apresentou relatório em 

seu 10º Seminário Nacional, em 
que aponta para a necessidade 
de implementação de políti-
cas públicas específi cas que 
amparem os cerca de 11,2 mil 
refugiados atualmente no Brasil 
e atendam às suas demandas e 
difi culdades.

“Difi culdades que eles [re-
fugiados] têm em termos de 
revalidação do diploma, de 
cursar escola pública quando 
estão em situação de refúgio 
no país, difi culdade de acessar, 
na verdade, os seus direitos, 
desinformação em relação à 
possibilidade de naturalização”, 
disse o coordenador no Rio de 
Janeiro do relatório ‘O Perfi l 
Socioeconômico dos Refugia-
dos no Brasil’, Charles Gomes.

O pesquisador é coordenador 
do Centro de Proteção a Refu-
giados e Imigrantes (Cepri) da 
Fundação Casa de Rui Barbosa. 
Disse que há desconhecimen-
to por parte dos refugiados 
que estão no Brasil há mais 
de cinco anos que podem se 
naturalizar. Muitos relataram 
ter sofrido discriminação pelo 
fato de serem estrangeiros, e 
os africanos têm a sensação 
de sofrerem racismo no Brasil, 
porque viviam em um país de 
maioria negra. 

De acordo com o documento, 
a origem majoritária dos cer-
ca de 11,2 mil refugiados no 

Refugiados necessitam 
de mais políticas públicas
Difi culdades que eles [refugiados] têm em termos de revalidação do diploma, de cursar escola pública 
quando estão em situação de refúgio no país

Há falta de informação, de políticas direcionadas a essas pessoas.

Brasil é a Síria e a República 
Democrática do Congo, que 
representam, juntos, 55,23% 
da amostra de 487 refugiados 
entrevistados. As consultas 
foram feitas entre o dia 13 de 
junho de 2018 e 20 de fevereiro 
deste ano, em 14 cidades, de 
oito estados, que reúnem 94% 
dos refugiados no país. Dos 487 
entrevistados, 153 vieram da 
Síria e 116 do Congo. Angola, 
com 42, e Colômbia com 36, re-
presentam 16,01% da amostra. 

A maioria, 83,16%, chegou ao 

Brasil após 2010 e o país conce-
deu refúgio a 389 pessoas. Em 
relação ao gênero, excluindo 
os que não quiseram dar infor-
mações, 66,9% declararam-se 
homens e 31,6%, mulheres. O 
relatório mostra que 88,26% 
dos refugiados têm entre 18 e 
49 anos, ou seja, estão na idade 
considerada economicamente 
ativa, e 11,73% têm mais de 
50 anos.

Sobre moradia, 78,44% decla-
raram viver em unidades resi-
denciais particulares, enquanto 

21,56% moram em domicílios 
coletivos, o que revela preca-
riedade da vida cotidiana e vul-
nerabilidade. Cerca de 90,58% 
moram de aluguel e menos de 
2% em moradias cedidas. Os 
que vivem em casas com até 
quatro pessoas somam 76,1% 
e 23,88%, com cinco ou mais 
pessoas. Dos 395 refugiados 
que informaram a renda, 79,5% 
ganham abaixo de R$ 3 mil por 
mês e 24% têm renda inferior 
a R$ 1 mil. Só 20,5% ganham 
acima de R$ 3 mil (ABr). 
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SAO presidente do circuito 
de Ímola, Uberto Selvatico 
Estense, seguiu os mesmos 
passos do autódromo de Mu-
gello, na Itália, e manifestou 
nesta semana o interesse de 
recolocar o Grande Prêmio de 
San Marino no calendário da 
Fórmula 1. O Autódromo Enzo 
e Dino Ferrari, em Ímola, não 
recebe uma prova da principal 
categoria do automobilismo 
mundial há 13 anos. A última 
corrida foi em 2006 e o alemão 
Michael Schumacher, na época 
na Ferrari, venceu o GP.

“O excelente trabalho do 
presidente da Automóvel Clube 
da Itália (ACI), Angelo Sticchi 

Ímola também pretende voltar para Fórmula 1
Damiani, na manutenção da 
Fórmula 1 na Itália, pode rea-
brir a possibilidade, mesmo na 
nossa pista histórica, de ver 
os carros vermelhos e todo o 
circo regressar”, disse Estense, 
ao lembrar que “para alcançar 
esse resultado é essencial 
contar com o total apoio das 
instituições regionais e metro-
politanas, como acontece com 
Monza e Mugello”.

Já o diretor do circuito, 
Roberto Marazzi, afi rmou que 
tem “orgulho” do autódro-
mo por ele”ser considerado 
entre as estruturas capazes 
de sediar a Fórmula 1”. O 
diretor do autódromo de Mu-

Último GP realizado na cidade italiana foi em 2006.

gello, Paolo Poli, revelou que 
pretende incluir o circuito 
italiano no calendário da F1 a 

partir da temporada de 2025. 
Atualmente, a pista recebe as 
provas da MotoGP (ANSA).

Renan Tanandone/ANSA

A ítalo-brasileira Nathalie 
Moellhausen entrou para a 
história ao conquistar, em julho, 
um ouro inédito para o Brasil no 
Mundial de Esgrima, em Buda-
peste. Nascida em Milão há 33 
anos, a atleta trocou o “azzurro” 
da Itália pelo verde-amarelo 
em 2014 e agora traça como 
“objetivo” conquistar mais me-
dalhas pelo país sul-americano 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
em 2020.

Moellhausen bateu na deci-
são do Mundial a chinesa Sheng 
Li por 13 a 12, na modalidade 
espada, levando o Brasil ao 
pódio do torneio pela primeira 
vez na história. A esgrimista re-
lembrou a vitória em Budapeste 
e a sensação de ter realizado 
um ‘sonho’. “Naquele momento 
foi uma sensação de ‘opa, o que 
eu fi z?’. Depois, a sensação de 
felicidade por ter realizado 
um sonho e de acreditar nos 
milagres, pois pensamos que 
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Esgrimista ‘italiana’ visa medalha pelo Brasil em Tóquio

Moellhausen ganhou ouro inédito para a esgrima brasileira. 

isso sempre acontece para os 
outros, mas um dia pode acon-
tecer conosco”, disse.

Em Mundiais, Moellhausen 
já subiu no lugar mais alto do 
pódio por equipes (2009) e 
faturou dois bronzes, individual 
(2010) e outro por equipes 
(2011), mas todas essas me-
dalhas foram conquistadas 

quando ele defendia a Itália, 
uma das maiores potências na 
esgrima. Além disso, a expe-
riente esgrimista já conquistou 
medalhas no Europeu e no 
Pan-Americano, mas agora ela 
mira nos Jogos Olímpicos. Em 
2016, no Rio de Janeiro, a atleta 
derrotou três adversárias, po-
rém caiu nas quartas de fi nal.

“É muito cedo para dizer, eu 
estou vivendo as minhas coisas 
passo a passo. Mas é claro que 
quero ganhar uma medalha nos 
Jogos de Tóquio, é meu objetivo 
e vou lutar e treinar duro, assim 
como fi z para o Mundial”, reve-
lou Moellhausen, que ocupa atu-
almente a quarta colocação do 
ranking mundial da modalidade 
espada, atrás somente de Vivian 
Kong, de Hong Kong, da chinesa 
Sheng Li e da sul-coreana Kang 
Young-mi. A italiana mais bem 
posicionada é Mara Navarria, 
que está em 12º lugar.

Na modalidade espada, a 
arma tem 110 centímetros de 
comprimento, dos quais 90 
correspondem à lâmina. As 
disputas consistem em três 
rounds de três minutos cada. 
Vence quem realizar mais to-
ques ao fi m da disputa ou quem 
atingir o 15º primeiro. Apenas 
a ponta da espada pode marcar 
um golpe, e o alvo é o corpo 
inteiro do oponente.

O Vaticano anunciou, na 
sexta-feira (13), o cronograma 
da visita do papa Francisco ao 
Japão em novembro. O papa 
partirá da Tailândia e chegará 
a Tóquio em 23 de novembro. A 
visita terá a duração de 4 dias.

No dia seguinte, ele visitará 
Hiroshima e Nagasaki para 
homenagear as vítimas dos 
bombardeios atômicos de 1945. 
O papa celebrará missa em 
Nagasaki.

No dia 25 de novembro, o 
pontífi ce deve se encontrar 
com o imperador Naruhito e o 
premiê Shinzo Abe, em Tóquio, 
antes de celebrar missa no es-
tádio Tokyo Dome. O retorno 
ao Vaticano está previsto para 
o dia 26. A última visita de um 
papa ao Japão foi a de João 
Paulo II em 1981.

O papa Francisco, que assu-
miu a missão há seis anos, é 
conhecido como defensor da 

A visita do papa 
Francisco ao Japão

abolição de armas nucleares.
A Santa Sé ratifi cou o Tra-

tado de Proibição de Armas 
Nucleares, adotado pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) em 2017. A atenção 
está voltada para o conteúdo 
da mensagem do papa contra 
armas nucleares nas cidades 
que foram vítimas das bombas 
atômicas (NHK/ABr).
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Papa Francisco vai ao 

Japão em novembro.
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