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Mascote da Copa
de 2014 é atacado
na Esplanada
Renata Giraldi
Da Agência Brasil

O boneco gigante de aproximadamente 7 metros de altura
do tatu-bola, mascote da Copa
do Mundo de 2014, que estava
em exposição na Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, foi destruído na madrugada de ontem.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) informou à Agência Brasil que vândalos atacaram
com faca o boneco, feito de material plástico, por volta das 2h30.
Por segurança, o que restou da
réplica foi retirado do local.
A PM-DF ainda não tem suspeitos. Há informações que um
grupo estacionou um carro ao
lado do boneco e passou a atacá-lo. Mas não há detalhes. No
fim de setembro, o tatu-bola foi

colocado na Esplanada e atraía
a atenção principalmente das
crianças que se encantavam com
as cores e a simpatia do mascote.
Na semana passada, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul),
durante protesto, outra réplica
do mascote da Copa de 2014 foi
destruída. A prefeitura da capital gaúcha negocia um novo boneco para colocar no Largo Glênio Peres, no centro da cidade.
O boneco foi destruído durante
confronto entre policiais e manifestantes.
Em setembro, o tatu-bola,
animal nativo do Brasil, foi escolhido o símbolo da Copa de 2014
em votação popular. A escolha
do mascote foi anunciada pela
Federação Internacional de Futebol (Fifa) e o Comitê Olímpico
Local (COL).

HIDRELÉTRICA

Invasão a Belo
Monte preocupa
A Norte Energia, empresa responsável pela construção e operação da Usina Hidrelétrica Belo
Monte, informou, na tarde de
ontem, que por volta das 19h de
segunda-feira, cerca de oitenta
pessoas, entre índios e membros
de movimentos sociais ocuparam
a ensecadeira no Sítio Pimental,
um dos canteiros da usina.
Segundo a empresa, durante
a ocupação, manifestantes toma-

ram uma ambulância, um ônibus
e os postos de vigilância, também
mantiveram alguns operários reféns, liberando-os horas depois.
No tumulto, um motorista que trabalha para o Consórcio Construtor
Belo Monte (CCBM) ficou ferido.
O canteiro foi evacuado para
preservar a segurança dos 900
trabalhadores, que foram transferidos para local seguro, informou a Norte Energia, em nota.
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PENSÃO ALIMENTÍCIA

Especialistas se dividem
sobre ‘dupla paternidade’
De acordo com profissionais, o vínculo socioafetivo vai além do ato de sustentar
Luciano Bottini Filho
Da Agêncai Estado

As decisões que reconhecem
a paternidade pela relação de
afeto ainda são recentes. Por
isso, uma criança ou adolescente com direito a receber pensão
de dois pais - o biológico e o de
criação - é incomum e provoca
discussão entre especialistas.
“O vínculo de socioafetividade vai muito além do simples
sustento, de morar sob o mesmo
teto ou de dar assistência. Se a
criança tem um pai biológico

que a assiste também, não cabe
ter uma dupla paternidade”,
questiona a advogada Regina
Beatriz Tavares, professora de
Direito de Família da Universidade de São Paulo (USP). Decisões como a de Santa Catarina,
para Regina, podem banalizar a
paternidade socioafetiva.
‘À brasileira’ - Nos tribunais,
a convivência tem prevalecido
sobre a genética na chamada
“adoção à brasileira”. Nela, uma
pessoa assume a paternidade de
uma criança simplesmente indo
até um cartório e a registrando

em seu nome, sem seguir os procedimentos formais de adoção.
O problema começa quando esse pai morre e herdeiros
entram na Justiça rejeitando o
parentesco. “Seria uma injustiça com um filho criado como tal
que, depois da morte do pai de
registro, alguém queira tirar proveito patrimonial desfazendo a
relação”, argumenta Regina.
A ex-desembargadora Maria
Berenice Dias afirma que, nos últimos dez anos, após a aprovação
do Código Civil em 2002, houve
um avanço no reconhecimento de

filhos por relação de afeto. Para
ela, a Justiça de Santa Catarina
acertou ao determinar que o excompanheiro de Madalena pague
pensão alimentícia à ex-enteada
“Essa decisão nada mais fez que
impor a continuidade de uma
obrigação que ele já vinha assumindo. O que tem de prevalecer?
Atender ao melhor interesse da
criança”, afirma Maria Berenice.
“Hoje, a filiação é eminentemente socioafetiva. A biologia é um
elemento a mais”, concorda o advogado Rolf Madaleno, do Instituto
Brasileiro de Direito de Família.

VIOLÊNCIA

Coronel da PM não vê relação
entre mortes na Grande SP
O coronel da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, Roberval França, afirmou não ser possível estabelecer relação entre a
morte de um PM e de outras oito
pessoas ocorridas na noite de segunda-feira e madrugada desta
terça-feira em Taboão da Serra e
Embu das Artes, na Grande São
Paulo. Entre as linhas de investigação, o coronel cita possível
disputa por posse de tráfico e
uma reação a morte de outros
agentes da corporação.
Além das nove pessoas mortas, duas ficaram feridas. Se-

gundo França, os crimes aconteceram em um intervalo de seis
horas - das 23h da última segunda até as 5h de ontem. Todas as
mortes foram por disparos de armas de fogo, explicou o coronel,
em entrevista à Rádio Estadão
ESPN. Duas pessoas tinham antecedentes criminais.
O policial militar estava em
horário de folga, trabalhando
como segurança em um posto
de combustível na cidade de Taboão. Os outros homicídios aconteceram na sequência.
Sobre a morte de dois cri-

minosos em Embu das Artes,
França explica que uma equipe
da PM identificou uma motocicleta roubada, acompanhou os
suspeitos e, em uma troca de
tiros, os criminosos acabaram
atingidos e mortos. Segundo
França, eles teriam roubado,
minutos antes da abordagem,
uma senhora, que reconheceu
os homens.
A polícia ainda não identificou possíveis autores da série
de assassinatos, mas França diz
que todos os esforços são empenhados na solução do caso. O

coronel informou ainda que uma
operação especial irá intensificar a segurança em Taboão da
Serra e Embu das Artes, além
de fazer uma varredura atrás de
suspeitos. A operação não tem
data de término.
Com a morte do policial, a
PM contabiliza o assassinato de
78 agentes neste ano - 33 com
características de execução. A
série de assassinatos nesta madrugada é investigada pelo Departamento de Homicídios e de
Proteção à Pessoa (DHPP) da
Polícia Civil.

RIO
ECONOMIA

Comércio se aquece com
as festas de fim de ano
Segundo Clube dos Diretores Lojistas, serão criados 25 mil empregos temporários
Alana Gandra
Da Agência Brasil

Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio) identificou que deverão ser contratados pelo comércio lojista do município cerca de
25 mil empregados temporários
para trabalhar no período de
festas de fim de ano e no verão.
Foram ouvidas 500 empresas dos
setores de confecções e moda
infantil, calçados, joias e bijuterias, óticas, eletroeletrônicos,
papelarias, móveis e brinquedos.
A previsão sinaliza otimismo do
setor diante das vendas positivas
registradas no últimos oito meses,
bem como a expectativa favorável

do consumidor, disse o presidente
do CDL-Rio, Aldo Gonçalves.
O economista Christian Travassos, da Federação do Comércio
do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), declarou à Agência
Brasil que, “olhando o cenário pelo
retrovisor”, isto é, para os últimos
dez anos da série histórica, não
será surpresa se as contratações
temporárias no esatado ficarem
em torno do percentual médio de
33,3%, manifestado anualmente
por 2,3 mil estabelecimentos consultados pela entidade.
Embora a Fecomércio-RJ ainda não tenha números fechados
sobre o assunto, Travassos estimou que “a gente pode dizer com
alguma segurança que um terço
das empresas pode contratar nes-

te final de ano”. O percentual mínimo de intenções de contratar
pessoal temporário foi 30,5%, em
2010, e o máximo atingiu 36,8%,
em 2002. Ele ressaltou que o comércio “só não contrata mais porque já contratou muito ao longo
dos últimos anos”.
O levantamento do CDL-Rio
constatou que das 500 empresas
consultadas, 72% pretendem
contratar para o período de festas e verão, 18% não planejam
admitir pessoal e 10% estão indecisos. Ainda de acordo com a
pesquisa, 40% das vagas representam o primeiro emprego para
muitos trabalhadores, 70% são
contratos para vendedores, 60%
são do sexo feminino. Além disso, a faixa etária predominante

entre os contratados temporários é entre 18 anos e 25 anos.
Christian Travassos lembrou,
por sua vez, que o Ministério do
Trabalho apresenta uma série
robusta de contratações formais
e que o mercado de trabalho tem
crescido ano após ano em várias
regiões metropolitanas do Brasil.
“O cenário vem crescendo, puxado pelo emprego formal, com
carteira assinada, com todos os
direitos”. Daí, avaliou que fica
cada vez mais difícil permanecer crescendo nesse mesmo ritmo. O economista destacou que
no Rio a taxa de desemprego
(5,1%) está abaixo das demais
regiões metropolitanas do país.
O emprego avançou também 5%
no município e o estado.

EDUCAÇÃO

Vital Brazil oferece qualificação
gratuita a 720 pessoas no Estado
O Instituto Vital Brazil, em
parceria com a Petrobras, lançou
o projeto Promotores da Vida,
este ano. A iniciativa tem como
objetivo beneficiar 720 pessoas
nos municípios de Cachoeiras de
Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá,
Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo,
Silva Jardim e Tanguá. Os cursos
oferecidos são auxiliar técnico
de biotério, auxiliar técnico de

laboratório, auxiliar técnico de
controle de pragas urbanas, auxiliar técnico de jardinagem e paisagismo e monitor ambiental em
saúde. Os cursos gratuitos terão
turmas entre 20 e 30 alunos e inscrições permanentes.
Como são cursos de qualificação, 60% das aulas serão práticas. Ao final das aulas, 20% dos
alunos, aqueles que se destacarem, receberão uma bolsa para

fazer estágio nas instituições
parceiras do projeto.
“O objetivo é qualificar as pessoas em situação de vulnerabilidade social e trazê-las para o mercado de trabalho. Dentro do projeto,
existe um estudo de empresas do
entorno que poderão absorver
essa mão de obra, bem como da necessidade delas para a escolha dos
cursos”, disse o diretor-executivo
do projeto, Cláudio Maurício.

Podem participar pessoas
com idade entre 15 e 59 anos,
que estejam matriculadas no
ensino público (ou que sejam
egressas da rede pública de ensino) e que tenham concluído o
ensino fundamental. Para se inscrever, é preciso estar desempregado, ter renda familiar mensal
per capita de até meio salário
mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.
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Ação noturna acolhe 23 pessoas
na região de São Cristóvão
A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realizou, na
madrugada de ontem, uma operação para retirada de população
em situação de rua e de combate ao crack na região de São
Cristóvão, na Zona Norte da cidade. No total, foram realizados 23
acolhimentos, sendo uma adolescente. Com apoio de agentes do 4º
BPM e da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), funcionários
da SMAS, entre psicólogos, educadores e assistentes sociais,
percorreram o entorno da viaduto Engenheiro Paulo de Souza Reis,
toda a área do Campo de São Cristóvão, Avenida Francisco Bicalho,
Canal do Mangue, além da extensão das ruas Bela, Gotemburgo,
Couto Magalhães e Fonseca Telles.

JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BARRA MANSA
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de Execução que move TRE
PETRÓLEO LTDA em face de VALEDIESEL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (Processo nº 0004669-52.1995.8.19.0007 –
antigo 1995.506.007333-5): O Dr. FRANCISCO FERRARO
JUNIOR, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a VALEDIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, na pessoa de seu representante legal, Newton de Araújo
ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 19/10/2012, às
14:00 horas, no Átrio do Fórum de Barra Mansa, na Av.
Argemiro Paula Coutinho, nº 2000, Barbara, Barra Mansa /RJ.,
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação de R$
2.254.570,60; ou no dia 01/11/2012, no mesmo horário e local, a
quem mais der independente da avaliação, a Área de Terras
designada por lote B, situada às margens da Rodovia
Presidente Dutra, São Luiz, Barra Mansa/RJ. Cf. o 4º Ofício de
Barra Mansa, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 18.171,
registrado em nome de Valediesel Indústria e Comércio Ltda,
onde consta no P-28541, penhora, por determinação do Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível, nos autos da execução proposta
pelo Banco de Crédito Nacional S/A em face de Valediesel
Indústria e Comércio Ltda, Newton Araújo e José Bernardino
Bohamann Chaves; no P-19704-R2, penhora, oriunda do
presente feito; e, no AV-3, cancelamento da penhora registrada
sob o número 1. Cf. certidões, há débitos de IPTU de R$
7.908,60, mais acréscimos legais (2000 até 2012). O imóvel
será vendido livre dos débitos de IPTU, conforme preceitua o
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional.
Arrematação: à vista, mais 5% de comissão ao leiloeiro; 0,25%
de ISS, custas de cartório de 1% até o máximo permitido. Caso
o representante da devedora não seja encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, fica pelo presente edital intimado da hasta
pública, suprida, assim, a exigência contida no § 5º do art. 687
do CPC. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está
afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 06/09/2012.
Eu, Carla Vaz Dester Bernardes, Escrivã, o fiz datilografar e
subscrevo. Dr. Francisco Ferraro Junior – Juiz de Direito.

