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

consulte sua agência
de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
        3106-4171

netjen@netjen.com.br

Página 4

Política
São Paulo, quinta-feira, 31 de outubro de 2019

www.netjen.com.br

A reimplantação dos 
cassinos no Brasil

Há setenta e três anos, 

no dia 30 de abril de 

1946, o presidente do 

país, general Eurico 

Gaspar Dutra, assinava 

o Decreto Lei nº. 9215 

restaurando o artigo 50 

da Lei de Contravenções 

Penais de 1941

Estavam assim fechados 
os cassinos no Brasil, 
inclusive aqueles am-

parados pela Lei das Águas 
de 1920, que permitia o jogo 
em estâncias hidrominerais e 
climáticas. Apoiando a medida, 
o satisfeito Cardeal Dom Jaime 
de Barros Câmara concedia 
entrevistas para os jornais. Nos 
71 cassinos do Brasil, o clima 
era de velório. Os rostos estam-
pavam o sentimento de cerca 
de 53.200 desempregados, dos 
salões de jogos e grill-room.

Enquanto no Brasil os cas-
sinos fechavam, em Las Ve-
gas, no mesmo ano de 1946, 
era inaugurado o Flamingo, 
primeiro resort-cassino da 
famosa Strip (avenida turística 
da cidade). Apesar da máfi a 
ter reinado na cidade até o 
fi m dos anos 1960, acabou 
cedendo seus negócios para 
empreendedores e grupos 
empresariais por conta da dura 
regulamentação e fi scalização 
da atividade. Em 2018, Vegas 
recebeu 42 milhões de turistas, 
enquanto que o Brasil recebeu 
6,6 milhões de visitantes.

De qualquer forma, a popu-
lação brasileira continua na 
condição de grande apostadora 
nas loterias ofi ciais; nos turfes; 
nos clubes e torneios de pô-
quer; nos cruzeiros marítimos; 
nas casas de jogos ilegais; nos 
bingos; no Jogo do Bicho; nos 
vários cassinos de fronteira; 
em Atlantic City nos EUA ou 
Punta del Este no Uruguai; ou 
ainda, na Internet com seus 
inúmeros sites amparados em 
paraísos fi scais. Um volume de 
receita que chega a 10 bilhões 
de dólares, sendo dois terços 
ilegais.

No Congresso, dois projetos 
visam regulamentar toda a 
área e podem ser votados em 

plenária ainda neste segundo 
semestre. Na medida em que 
é preciso planejar o futuro das 
políticas que atingem o jogo e 
a atividade turística no país, 
torna-se imperativo estudar a 
história, os casos de sucesso 
e insucesso de legalização dos 
cassinos em vários países, seus 
impactos socioeconômicos e 
suas diversas formas de regu-
lamentação.

A partir desses estudos, o 
Brasil pode ampliar e melho-
rar o debate sobre o possível 
retorno, a regulamentação e o 
controle dos cassinos no país, 
no sentido de evitar impactos 
negativos que acontecem 
frequentemente, tais como a 
ilegalidade dos recintos, a fuga 
de divisas, o vício do jogo e a 
não arrecadação de impostos.

Casos de sucesso recentes 
são verifi cados na África do Sul, 
Austrália, Caribe, Cingapura, 
Chile, Espanha, Inglaterra, Ma-
cau, Mônaco e Portugal, onde 
os efeitos positivos têm sido 
a promoção de uma imagem 
de destino mais completo e 
de qualidade; geração de em-
pregos e divisas; aumento da 
arrecadação de impostos que 
são revertidos para educação, 
saúde (inclusive o combate 
ao vício), segurança pública e 
infraestrutura; construção de 
novos equipamentos e atração 
de investimentos internacio-
nais; e aumento da permanên-
cia média dos turistas.

Entre todos os modelos veri-
fi cados no mundo, os que pos-
suem melhor custo-benefício 
para governos e sociedade são 
aqueles em que os cassinos es-
tão situados em Resorts Cassi-
nos Integrados, parecidos com 
o modelo verifi cado no Brasil 
quando da proibição dos jogos. 
Hoje, somente o Equador nos 
acompanha na proibição aos 
cassinos na América do Sul. 

Com coragem, temos que 
responder qual a presença 
apropriada e o papel do jogo 
na sociedade brasileira.

 
(*) - É Doutor em Gestão do Turismo 

pela Universidade de Málaga, 
pesquisador do tema há 21 anos e 

coordenador-geral de Pós-Graduação 
da Universidade Positivo.

Dario Luiz Dias Paixão (*)

Bolívia e OEA 
acertam auditoria 
sobre eleições 
presidenciais

A Bolívia e a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) 
chegaram a um acordo ontem 
(30), para a realização de uma 
auditoria da polêmica eleição 
presidencial que garantiu a 
vitória do presidente Evo Mo-
rales. Segundo o ministro da 
Comunicação, Manuel Canelas, 
a medida determinará se houve 
ou não fraude durante a apu-
ração dos votos. As análises 
devem ser iniciadas hoje (31). 
A decisão foi tomada depois que 
o candidato de oposição, Carlos 
Mesa, questionou o governo 
sobre a transparência no pleito.  

Segundo a entidade eleitoral, 
Morales obteve 47,08% dos 
votos, enquanto Mesa garantiu 
36,51%. O resultado defi ne o 
vencedor no primeiro turno, 
já que há uma vantagem de 10 
pontos. “O presidente [Morales] 
disse que, se a suposta fraude 
for comprovada e determinar ir 
para o segundo turno, iremos 
para o segundo turno, é claro”, 
afi rmou.

Em comunicado à imprensa, 
o ministro das Relações Exte-
riores, Diego Pary, explicou que 
a auditoria será “vinculante”. 

Logo depois da eleição, no úl-
timo dia 20, a coalizão que apoia 
Mesa recorreu à OEA, alegando 
suspeitas de irregularidades no 
pleito e na contagem. As de-
núncias provocaram um clima 
de tensão e protestos pelo país. 
Desta forma, a OEA propôs a 
revisão da contagem de votos 
e indicou que, se a margem de 
vitória de Morales fosse muito 
estreita, seria melhor convocar 
um segundo turno no próximo 
dia 15 de dezembro (ANSA).

O texto segue para vo-
tação em dois turnos 
no plenário. Cometido 

contra mulheres, o feminicí-
dio é motivado por violência 
doméstica ou discriminação de 
gênero. Atualmente o tempo 
de prescrição para esse tipo 
de crime varia de acordo com o 
tempo da pena, que é diferente 
em cada caso.

A proposta, de autoria da 
senadora Rose de Freitas (Po-
demos-ES), recebeu parecer 
favorável do relator, Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE). A sena-
dora ressaltou que o Congresso 
tem feito sua parte, inclusive 
com a aprovação da Lei Maria 
da Penha, em 2006, e da Lei 
do Feminicídio, em 2015, mas 
ela considera possível avançar 
mais. 

“Propomos que a prática dos 
feminicídios seja considerada 

A autora da proposta, Rose de Freitas, na reunião da CCJ de 

ontem (30).

A CCJ do Senado aprovou 
ontem (30) o projeto  revoga 
trecho da reforma trabalhista 
aprovada pelo Congresso em 
2017 para restabelecer restri-
ções à concessão da jornada 
de 12 horas de trabalho por 36 
horas. O projeto segue agora 
para análise na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), em 
decisão terminativa.

A reforma trabalhista dis-
pensou de autorização prévia a 
adoção de jornadas de trabalho 
em regime de 12 x 36 e permitiu 
que fosse feita, mediante acordo 
individual escrito entre empre-
gador e empregado, acordo co-
letivo de trabalho ou convenção 
coletiva. De acordo com o autor, 
senador Paulo Paim (PT-RS), a 
jornada de 12 por 36 deve ser 
restrita e só poderá ser aplicada 
em caráter excepcional, preser-
vando a saúde do trabalhador.

“A possibilidade da livre 
adoção desse tipo de jornada re-
presenta um risco, não apenas 

Simone Tebet e Jorginho Mello conduzem reunião

da CCJ do Senado.

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do 
Senado analisa hoje (31) o texto do Protocolo Adicio-
nal ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta 
entre o Brasil e Portugal, que cria o Prêmio Monteiro 
Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude, 
assinado em Salvador, em 5 de maio de 2017.

De acordo com a propost , de autoria da CRE 
da Câmara dos Deputados, o Prêmio Monteiro 
Lobato terá por objetivo prestigiar, a cada dois 
anos, autores e ilustradores de livros infantis 
e juvenis que contribuíram para engrandecer o 
patrimônio literário da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa, da qual o Brasil atualmente 

ocupa a presidência pro tempore (temporária).
O relator, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 

emitiu parecer favorável à matéria. Ele argumenta que 
o protocolo poderá alcançar todos os países-membros, 
que, em sua maioria, necessitam de aprimoramento 
da educação infantil, assim como o Brasil.

“Nas palavras de Monteiro Lobato, ‘um país se 
faz com homens e livros’. Assim, o prêmio a ser 
instituído por meio deste protocolo adicional tem o 
inegável mérito de agraciar aqueles que trabalham 
para que nasça, ainda durante a infância, fase crucial 
do desenvolvimento humano, o gosto pela leitura”, 
ressaltou Randolfe (Ag.Senado).

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou o 
projeto que obriga fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes de medicamentos 
a adotarem a logística reversa 
para resíduos de remédios, pro-
dutos em desuso e impróprios 
para o consumo, todos prove-
nientes dos consumidores. O 
relator, deputado Marx Beltrão 
(PSD-AL), recomendou a apro-
vação da matéria na forma do 
substitutivo elaborado pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico em 2017. 

O texto insere dispositivos na 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que prevê a logística 
reversa. Atualmente, a norma 
exige a logística reversa para 
fabricantes e revendedores 
de pilhas, baterias, lâmpadas, 
produtos eletroeletrônicos, 

óleos lubrifi cantes e pneus, de-
fi nindo regras para a destinação 
fi nal dos produtos pós-venda e 
pós-consumo.

O substitutivo determina que 
os consumidores deverão devol-
ver os produtos com embalagens 
para as empresas da cadeia 
produtiva de medicamentos. 
Essa responsabilidade compar-
tilhada já é prevista na lei para 
os demais produtos sujeitos à 
logística reversa. Os custos da 
logística reversa serão assumi-
dos pelas empresas. Caberá ao 
governo defi nir a classifi cação 
de risco e a destinação am-
bientalmente correta dos me-
dicamentos e das embalagens. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será anali-
sado pelas comissões de Meio 
Ambiente; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Marx Beltrão defendeu a aprovação de substitutivo. 
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Cleia Viana/Ag.Câmara

Senado avança em proposta que 
torna feminicídio imprescritível

A CCJ do Senado aprovou ontem (30) a proposta que modifi ca o Artigo 5º da Constituição para 
determinar que o feminicídio possa ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que 
foi cometido, como já ocorre com o crime de racismo

uma proposta com esse objetivo 
já foi aprovada pelo Senado e 
aguarda decisão da Câmara. “Se 
for aprovada vamos ter duas 
alterações da Constituição em 
cima do mesmo inciso. O relator 
da matéria concordou que o 
feminicídio deve ser incluído no 
rol dos crimes muito graves que 
têm status de imprescritíveis. 

Destacou levantamento feito 
pelo Núcleo de Estudos da 
Violência da USP, realizada pelo 
DataSenado, que confirmou 
que os registros de feminicí-
dio cresceram em um ano no 
país. “Precisamos comunicar 
aos agressores que a violência 
contra as mulheres não é ad-
missível e será severamente 
punida pela ação estatal. Tornar 
o feminicídio imprescritível é 
um dos caminhos possíveis para 
a dissuasão que pretendemos”, 
afi rmou (ABr).

imprescritível, juntando-se ao 
seleto rol constitucional das 
mais graves formas de violên-
cia reconhecidas pelo Estado 
brasileiro”, disse Rose.

A pedido da presidente da 
CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), 
o relator incluiu também o estu-
pro na lista de  crimes impres-
critíveis. Simone lembrou que 

Restrições à jornada de 
trabalho de 12 por 36 horas

para os trabalhadores, mas para 
toda a sociedade. Os exemplos 
são fáceis de imaginar. A adoção 
de tal jornada por operadores 
de máquinas pesadas, por tra-
balhadores da construção civil 
e por responsáveis pelo embar-
que e desembarque de cargas 
é absolutamente inadequada”, 
argumenta Paim.

O relator da matéria na 
CCJ, senador Weverton (PDT-
-MA), apresentou parecer pela 

aprovação do projeto em sua 
redação original e pela rejei-
ção das Emendas 1 e 2, que 
estabelecem que o acordo 
individual só valeria para o 
setor de saúde e que as demais 
categorias precisariam regis-
trar a possibilidade da jornada 
de 12 por 36 em convenção 
coletiva. Para o ele, o projeto 
em análise corrige a distorção 
sancionada na reforma traba-
lhista (Ag.Senado).

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Logística reversa para 
a cadeia produtiva
de medicamentos

Em analise a criação do Prêmio Monteiro Lobato de Literatura

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: KLEBER BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/06/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Dionizio Bezerra da Silva e de Severina da Costa e Silva. A pretenden-
te: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/08/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Dionilton Ferreira dos Santos e de Ana Paula Ferreira dos Santos.

O pretendente: PAULO CESAR DA CRUZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP no dia (14/11/1986), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar da Cruz e de Gilda Lopes da Cruz. A pretendente: 
JESSICA PRATES REGINO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (04/06/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luis Claudio Regino e de Vitalina Aparecida Rodrigues Prates Regino.

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Guarulhos - SP (1º Subdistrito) no dia (14/08/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adegildo Pereira da Silva e de Maria Soares de Souza. A pretendente: 
JESSICA DA SILVA BALDUINO, estado civil solteira, profi ssão operadora, nascida nesta Ca-
pital, Cangaíba - SP, no dia (16/12/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Ricardo da Silva Balduino e de Maria Lucineide Ribeiro da Silva Balduino.

O pretendente: BRUNO DE JESUS JUVENCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão meta-
lúrgico, nascido em São José dos Campos - SP (1º Subsdistrito) no dia (10/08/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Celso Juvencio da Silva e de Jacira 
Simão de Jesus. A pretendente: ANDRESSA PINHEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são babá, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/12/2000), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Barbosa de Souza e de Vanda Pinheiro do Nascimento.

O pretendente: BENICIO DO VALE GOIS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (03/07/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Francisco Gois e de Josefa Menezes do Vale Gois. A pretendente: MARCIA 
NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (30/03/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ascendino Pereira dos Santos e de Maria das Dores do Nascimento.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA GRATÃO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (11/04/1990), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Gratão e de Maria Nilza da Silva Gratão. 
A pretendente: ANA CRISTINA DA SILVA PIRES LIESSI, estado civil divorciada, profi ssão 
administrador, nascida nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia (04/01/1979), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Admar Liessi e de Yara Rosa da Silva Pires.

O pretendente: LEONARDO APARECIDO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (11/03/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bazilio dos Santos e de Maria 
Angela Assis de Oliveira Santos. A pretendente: NOEMI DE MATTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (24/05/1962), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Mattos e de Maria 
Luiza Silva Mattos.

O pretendente: JULIANO AQUINO SIQUEIRA MORILLA, estado civil solteiro, profi ssão ad-
ministrador, nascido em Santo André - SP (Reg 2º Subsdistrito) no dia (23/05/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Morilla Junior e de Vera Lucia 
de Paula Siqueira. A pretendente: AMANDA DA SILVA CAVALCANTI, estado civil solteira, 
profi ssão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 
(13/05/1982), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Romildo Vieira 
Cavalcanti e de Oleni Nunes da Silva Cavalcanti. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço nesta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GILMAR BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão mi-
croempresário, nascido em Umbuzeiro - PB (Reg. Distrito sede do Município de Aroeiras-PB) 
no dia (21/04/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson 
Barbosa do Nascimento e de Josefa Áurea do Nascimento. A pretendente: ANIQUELY DE 
ASSIS COSME, estado civil solteira, profi ssão microempresária, nascida em Umbuzeiro - PB 
(Registrada em Aroeiras - PB), no dia (23/08/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Cosme da Silva e de Ana Maria Fernandes de Assis.

O pretendente: GILDASIO CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profi s-
são operador de loja, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (17/05/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Conceição da Silva e de 
Joselina Jesus de Souza. A pretendente: NATALIA INEZ DE GOUVEA, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (16/07/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Gouvea e de 
Elza Juliana Inez Gouvea.

O pretendente: ANTONIO EDIVAN SANTOS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Araçuai - MG, no dia (23/09/1987), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Deusdete Marques de Oliveira e de Maria do Rosário 
Santos Marques. A pretendente: ERICA PEREIRA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (29/07/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Edvanio Martins e de Maria Claudinete 
Pereira Martins. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VICTOR CAIO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (02/10/1992), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Edison Ferreira e de Miriam da Silva Ferreira. A 
pretendente: AMANDA BRESSAN RUIZ, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (13/01/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos de Souza Ruiz e de Valquiria Bressan de Souza Ruiz.
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