
Os jovens de Israel ao 

terminarem o colégio 

passam de 2 a 3 anos 

no exército antes 

de entrarem para a 

Universidade.

Estive recentemente 
em Tel-Aviv, na maior 
conferência sobre em-

ployer branding de Israel, 
reunido com cerca de 250 
pessoas, de diversos setores, 
para aprender e compartilhar 
sobre os desafi os da criação 
de uma marca atraente em 
um contexto de mundo ex-
tremamente dinâmico. 

Antes de avançarmos nos 
principais destaques do 
evento, um parênteses sobre 
o contexto deste país é impor-
tante: se trabalhar uma marca 
empregadora, especialmente 
para jovens, no Brasil já é 
difícil, tendo 50 milhões de 
pessoas entre 15 e 29 anos, de 
acordo com o IBGE, imagina o 
desafi o pela busca de talentos 
em uma população total de 
9 milhões, de acordo com os 
últimos dados.

Não só pelo desafi o demo-
gráfi co, mas, também pelo 
histórico das instabilidades 
políticas vividas no país, as 
empresas da região já nascem 
pensando no mercado global, 
afinal, existem limitações 
claras para o ganho de es-
cala nesse mercado. Entre 
uma conversa em hebraico 
e outra, conteúdos em in-
glês surgiam e chamavam a 
atenção para algo passível de 
compreensão. 

Dentre os principais desta-
ques dos conteúdos compar-
tilhados ao longo do evento, 
fi ca evidente a  preocupação 
das empresas do país com a 
infl uência das novas gerações 
no mercado de trabalho. 
Nesse ponto, mais uma ob-
servação se faz necessária: 
diferentemente no Brasil em 
que os jovens ao terminarem o 
Ensino Médio já migram dire-
to para a Universidade (para 
aquelas  pessoas que possuem 
esse privilégio, claro), os jo-
vens de Israel ao terminarem 
o colégio passam de 2 a 3 anos 
no exército antes de entrarem 
para a Universidade. 

Isso faz com que, por 
exemplo, algumas pessoas 
cheguem no mercado de tra-
balho com uma experiência 
realmente diferenciada para 
algumas posições. Contu-
do, uma coisa que chama a 
atenção é o comum desafi o 
dessas empresas em atrair, 
selecionar e reter jovens 
(principalmente Gerações Y 
e Z). Os anseios e  desejos 
também são semelhantes: 
desafi os e fl exibilidade de 
carreira fi guram o topo da 
lista de prioridades para essa 
população, tanto aqui no Bra-

sil quanto lá, de acordo com 
um levantamento feito pela 
consultoria X-Miles.

Para ajudar a solucionar 
esse desafio, especialistas 
na área compartilharam ao 
longo do evento boas práti-
cas e processos orientados 
por dados e métricas claras 
(algo que já é padrão por 
lá). Uma excelente máquina 
de atração e seleção de pes-
soas. Ao mesmo tempo, dois 
desafi os se destacaram como 
aquelas pautas ainda sem 
muito consenso. A primeira 
delas afeta, em grande parte, 
multinacionais. 

O desafi o, neste caso está 
em customizar uma estratégia 
de employee value proposi-
tion em diferentes realidades 
(países, público, etc). Neste 
caso, a autonomia, como ele-
mento de gestão e confi ança 
nas unidades locais apresen-
ta-se como uma premissa - e 
não a solução completa, para 
que isso aconteça bem. Por-
tanto, o que parece ser uma 
questão tática se apresenta 
como uma situação que, 
na verdade, passa por uma 
adaptação cultural do que 
qualquer outra coisa.

Por fi m, o segundo desa-
fi o está ligado ao que fi cou 
mundialmente reconhecido 
dentro do ambiente corpo-
rativo, principalmente após 
a divulgação das cartas do 
Business Roundtable, even-
to que reúne cerca de 180 
CEOs das maiores empresas 
dos Estados Unidos, que é 
o elemento do propósito na 
gestão organizacional e na 
maneira de se posicionar 
externamente. 

Aqui, sem dúvidas, reside 
um dos principais gargalos em 
termos de posicionamento 
frente às novas gerações, ex-
tremamente conectadas com 
essa pauta e que já deixaram 
claro que é, sem dúvidas, um 
fator fundamental na escolha 
de onde trabalhar. É inusita-
do perceber que, por mais 
diferente que as realidades 
sejam, existem alguns desa-
fi os intrínsecos a um mesmo 
assunto na atração e gestão 
de jovens talentos que não 
mudam, apenas possuem 
contornos específi cos para 
cada localidade. 

Ao perceber isso e compar-
tilhar o que nós, da Eureca, 
estamos fazendo por meio 
da nossa metodologia de 
youthbranding para ajudar 
nossos parceiros e clientes 
a enfrentar tais situações, 
oportunidades foram abertas 
e uma relação Brasil-Israel, 
não só mais na perspectiva da 
Startup Nation, mas também 
na agenda de jovens talentos, 
começa a surgir. 

(*) - É CEO da Eureca, consultoria 
especializada na conexão entre 

jovens e o mercado de trabalho.
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VALORES PAGOS COMO SOBREAVISO
Empresa efetua a remuneração dos funcionários que trabalham em 
regime de plantão de sobreaviso em folha, esses valores devem compor 
a médias para férias, 13º e aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA REEMBOLSA OS FUNCIONÁRIOS POR VALORES GASTOS COM 
APLICATIVO DE TRANSPORTES, COMO DOCUMENTAR OS VALORES?

Esclarecemos que não há previsão legal específica, porém entende-se 
que por se tratar de reembolso a empresa deve ter comprovação do 
gasto efetivo do empregado, sendo assim, orienta-se que a empresa 
tenha o cupom fiscal, nota fiscal, recibo do gasto do empregado e poderá 
combinar que também seja feito um relatório mensal ou por gasto.

DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS
Qual a diferença de alíquotas da contribuição do INSS entre um pro-
fissional autônomo e um trabalhador avulso? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS NORMAIS
No momento das férias coletivas, empresa pode conceder a determi-
nado funcionário as férias normais, tendo a mesma data de início das 
férias coletivas, com o proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APOSENTADO EFETUOU UMA CIRURGIA E NECESSITA DE 
AFASTAMENTO POR MAIS DE 15 DIAS, TERÁ DIREITO AO AUXÍLIO DOENÇA?  

Conforme determina o artigo 167, inciso I do Decreto nº 3.048/1999, não é 
permitido o recebimento conjunto de aposentadoria com auxílio-doença. 
Portanto, este empregado aposentado não fará jus a auxílio-doença.

RECONTRATAR NA MESMA FUNÇÃO
Ex-funcionário que trabalhou na empresa há mais de 03 anos, será 
recontratado para a mesma função, podemos registrar com contrato 
de experiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

 Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1033467-22.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Angelino Monteiro da Silva RG Nº 1.837.630, CPF Nº 212.279.698-72, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
21.961,40. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 18, da Quadra BY, do 
Loteamento Ninho Verde I, em 02/09/1983. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019. 

Edital de Citação prazo de 20 dias. Proc Nº 1088879-30.2018.8.26.0100. O Dr. Christopher 
Alexander Roisin,Juiz de Direito da  11ºvc.  Faz Saber a Carlos Ryoji Hirai, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Procedimento Comum por Momentum Empreendi  
mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: a parte ré deixou de pagar taxas especificadas 
no contrato celebrado com a autora (lote 07, quadra KH, loteamento Thermas de Sta. Bárbara - 
I), as quais foram quantificadas em R$ 2.927,55 em agosto de 2018. Encontrando-se a parte ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002721-18. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira Jorge, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cecília Barreto da Silva, Brasileiro, RG 14231648, CPF 
042.386.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: "Foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 35.681,09, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, 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. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012891-90. 2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Cláudio Pereira França, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dilson Silveira de Paula, RG: 8.036.097, CPF: 768.293.088-87, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
17.559,13. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 04, da Quadra AY, do 
Loteamento Ninho Verde II, atual denominação de Ninho Verde II Eco Residence. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Intimação  Prazo 20 dias. Proc. 0003410-81.2019.8.26.0008. O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, 
Juiz de Direito da 1ºVC do Foro Regional da Tatuapé S/P, Faz Saber a Durval Lourenço da Silva 
RG Nº 23.246.313-X, CPF Nº 191.067.688-81, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
alegando em síntese: foi def. a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento. do valor de 
R$ 32.821,90, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. S. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0002312-09.2018.8.26.0263 O(A)MM. Juiz(a) de  
Direito da Vara Única, do Foro de Itaí, Estado de SP, Dr(a). Wallace Goncalves dos Santos, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Clementino do Nascimento, Brasileiro, Casado, RG 826.704, 
CPF 569.434.748-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 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 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 34.665,70, 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, inicia-se o prazo de 15 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005191-79.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC,do Foro Regional-Santana, Estado de SP, Dr(a).Jorge Alberto Quadros de Carvalho 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jose Valter da Costa, brasileiro, solteiro, comerciante RG Nº 
06353779,CPF/MFNº 900.726.268-87,que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou 
-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.323,51. referente às da taxa de conservação e melho 
ramentos do lote 07, da Quadra CK, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, (atualmente 
denominado Riviera de Santa Cristina II ). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000540-74.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Doris Sais Pacheco Milan, Brasileiro, Solteira, 
Relações Públicas, RG 40.144.160, CPF 221.953.138-46, com endereço à Rua Marques de Olinda, 
817, Casa 06, Vila Dom Pedro I, CEP 04277-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: "Ação oriunda de prestação de 
serviços educacionais Curso de Ensino Fundamental II, conforme Contrato de Prestação de 
Serviços, iniciado no ano de 2013". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, 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.  

Edital de Citação Prazo de 01 Mês. Processo Nº 1108328-42.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Cesar Augusto 
Fernandes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Paschoal Brilha, Brasileiro, CPF 194.759. 
128-27, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de LMR Rolamentos Ltda, objetivando 
receber a quantia de R$ 10.081,22(Nov/2016) em face do réu, referente aos cheques Nº SA-000284 
Nº SA-000280, Nº SA-000290, Nº SA-000298 e Nº SA-000313, todos retornaram sem fundos, 
permanecendo seus débitos em abertos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para os atos e termos da ação proposta, e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo supra, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do C.P.C.. Advertências: 1 - O 
réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da 
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006158-21. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Paulo Lopes dos Santos, Brasileiro, RG 27891074-9, CPF 
261.466.608-41, lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 10.938,12, referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 27 de novembro de 2019. 

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato das Entidades Representativa
das Categorias de Servidores Públicos no Estado de São Paulo

Em cumprimento ao artigo 17, II - do Estatuto Social estão convocadas as entidades
por sua representante a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária deste
SESPESP, dia 08 de janeiro de 2020, na Sede Deste SESPESP - Localizada na Rua
Dr. Bettencourt Rodrigues nº 88 - 9º andar - sala 902 - Centro -SP - em primeira con-
vocação às 11h00 e em segunda convocação das 11h30; Com finalidade de autorizar
o Presidente da Diretoria para negociação do pagamento da Contribuição Sindical Pa-
tronal da categoria com a aprovação da tabela de recolhimento com fundamento no
Artigo 22, IV, do Estatuto Social Vigente.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2019
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente
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Cerca de 96% dos proce-
dimentos realizados em 
todo o país são fi nan-

ciados pelo SUS. Estatistica-
mente, o país é considerado o 
segundo maior transplantador 
do mundo, perdendo apenas 
para os Estados Unidos. 

Por meio do SUS, os pa-
cientes recebem assistência 
integral e gratuita, desde os 
exames preparatórios, pro-
cedimento cirúrgico, acom-
panhamento e medicamentos 
pós-transplante. Ainda assim, 
o assunto merece atenção, 
em 2018, aproximadamente 
40 mil pessoas estavam na 
fi la de espera por um órgão, 
segundo dados da Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO).

Cristiano Caveião, doutor 
em enfermagem e coorde-
nador do Curso Superior de 
Tecnologia em Gerontologia 
do Centro Universitário Inter-
nacional Uninter, explica que 
o transplante de órgãos é um 
procedimento cirúrgico para a 
retirada de um órgão (pulmão, 
rim, coração, pâncreas, fígado) 
ou tecido (ossos, córnea, me-
dula óssea) de uma pessoa que 
está doente e substituição por 
outro órgão ou tecido normal 
de um doador vivo ou morto.

“Em grande parte das situ-
ações, a doação de órgãos é a 
única expectativa de vida ou 
até mesmo a oportunidade de 
um recomeço para as pessoas 
que precisam da doação”, co-
menta Caveião. O transplante 
de órgãos só pode ocorrer 
se tiver a doação, por isso é 
importante a conscientização 
da população, com o objetivo 
de reduzir a fi la de espera e 
dar oportunidades de salvar 

vidas. O biomédico, doutor 
em química e biotecnologia 
e coordenador do Curso de 
Biomedicina da Uninter, Be-
nisio Ferreira da Silva Filho 
esclarece as principais dúvidas 
em relação ao procedimento.

Como funciona a doação 
pelo doador cadáver? - 
Essa doação ocorre após 
a confi rmação da morte 
encefálica, que é a perda 
total e irreversível das 
funções cerebrais, e após 
a parada cardiorrespira-
tória. A doação pode ser 
realizada somente com 
autorização do familiar, 
conforme previsto na 
legislação. O diagnóstico 
de morte encefálica é 
realizado pelo médico 

especialista em neuro-
logia, com capacitação 
específi ca.

Por que doar órgãos? E que 
órgãos podem ser doados? 
-  Podem ser doados os 
seguintes órgãos: pulmões, 
coração, pâncreas, fíga-
do, rins, intestino, vasos 
sanguíneos, pele, ossos e 
tendões. Assim, um único 
doador poderá salvar mui-
tas vidas. Os doadores com 
parada cardiorrespiratória 
podem doar somente te-
cidos, como por exemplo: 
córnea, vasos, pele, ten-
dões e ossos.

E o doador vivo, o que 
pode doar? - Considera-
se doador vivo qualquer 

pessoa juridicamente 
capaz, que atenda todos 
os preceitos legais, e 
com condições plenas de 
saúde. Podem doar pela 
lei parentes de até quarto 
grau e cônjuges; no caso 
de não parentes, somente 
com autorização judicial. 
O doador vivo pode doar 
rins, parte do fígado, 
parte do pulmão e parte 
da medula óssea.

Quem recebe os órgãos ou 
tecidos doados? - Após a 
confi rmação da doação, a 
Central de Transplantes 
do Estado é comunicada 
por meio do registro de 
lista de espera e seleciona 
os doadores compatíveis 
(AI/Uninter).

Há quase 40 mil pessoas na fi la à espera de uma doação. 

A cerimônia do Perdão Ce-
lestino (Perdonanza Celesti-
niana, em italiano), realizada 
anualmente na província de 
L’Aquila, centro da Itália, foi 
tombada na quinta-feira (12) 
como Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade pela 
Unesco. O rito é feito desde 
1294, inspirado no papa Celes-
tino V, e promove os valores da 
hospitalidade, fraternidade, 
reconciliação e paz. 

“Essa prática transmite 
um senso de continuidade 
e identidade cultural para 
toda a comunidade”, disse 
a Unesco. O nome da festa 
deriva de uma bula papal de 

U
ne

sc
o dição católica que distribui 

perdão aos fiéis que atraves-
sam uma porta santa e foi 
precursora do Jubileu.

A procissão anual envolve 
23 cidades e vilarejos e mais 
de mil pessoas vestidas em 
trajes típicos. 

“A celebração da Perdo-
nanza Celestiniana constitui 
um símbolo de reconciliação, 
coesão social e integração. 
Reflete o ato do perdão en-
tre as comunidades locais e 
reforça as relações entre as 
gerações, criando um intenso 
envolvimento emotivo e cul-
tural”, diz uma nota da Pre-
feitura de L’Aquila (ANSA).

Ritual católico acontece há mais de 700 anos, na Itália. 

Celestino V que concedia 
indulgência a qualquer um 
que, após confissão e comu-
nhão, entrasse na Basílica de 

Santa Maria de Collemaggio, 
em L’Aquila, entre 28 e 29 de 
agosto de 1294.

Esse rito inaugurou a tra-
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