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Homo Deus
Yuval Noah Harari volta 

a combinar ciência, his-
tória e filosofia, desta vez 
para entender quem somos 
e descobrir para onde vamos. 
Sempre com um olhar no 
passado e nas nossas ori-
gens, Harari investiga o 
futuro da humanidade em 
busca de uma resposta tão 
difícil quanto essencial: 
depois de séculos de guer-
ras, fome e pobreza, qual 
será nosso destino na Terra? A partir de uma 
visão absolutamente original de nossa história, 
ele combina pesquisas de ponta e os mais recen-
tes avanços científicos à sua conhecida capa-
cidade de observar o passado de uma maneira 
inteiramente nova. Assim, descobrir os próxi-
mos passos da evolução humana será também 
redescobrir quem fomos e quais caminhos toma-
mos para chegar até aqui. (Homo Deus - Yuval 
Noah Harari, Companhia das Letras, 448 pági-
nas, Preço: R$ 54,90).

Fellside
Jess Moulson é culpada 

por um assassinato que não 
consegue lembrar exata-
mente de ter cometido. Em 
uma noite confusa, depois 
de usar heroína e criar uma 
fogueira de fotos para exor-
cizar seu relacionamento 
abusivo, o fogo que pode-
ria ter a intenção de matar 
a lembrança de seu namo-
rado acabou tirando a vida 
de Alex Beech, um menino de dez anos que 
morava no apartamento acima. Foi a histó-
ria que ouviu ao acordar no hospital, apesar 
da memória guardar apenas poucos flashes do 
ocorrido. Julgada em meio a um circo midiá-
tico e conduzida à prisão, Jess tem que lidar não 
só com a culpa, mas também com um reencon-
tro sombrio, que lhe reserva uma tarefa impor-
tante. (Fellside – Rocco, M. R. Carey, 464 pági-
nas, Preço: R$ 49,50).

Vencendo a crise
Para enfrentar o mercado 

de trabalho cada vez mais 
concorrido no momento de 
crise, este livro traz dicas 
preciosas para conseguir um 
emprego, manter o que você 
já tem ou trocar para outro 
cargo melhor. Sady Bordin 
mostra como valorizar a si 
mesmo a fim de atingir seus 
objetivos e fazer com que o 
possível empregador enxer-
gue suas qualidades. O autor 
apresenta instruções para 
organizar seu currículo de maneira eficaz, indi-
cações de como se vestir e se portar para causar 
uma boa impressão, atitudes a serem tomadas 
para se manter e crescer no emprego, além de 
dicas para sair de uma empresa para outra de 
maneira elegante, sem fechar as portas.  (Ven-
cendo a crise - Sady Bordin, Editora Record, 
220 páginas, Preço: R$ 27, 90).

Receber com charme
De comemorações des-

contraídas a ocasiões mais 
formais, esse livro apresenta 
ao leitor a inspiração que fal-
tava para tornar os encon-
tros mais especiais. São 
cerca de 300 dicas de deco-
ração e 44 receitas – todas 
elas fáceis de reproduzir em 
casa e muitas vezes aprovei-
tando itens que já existem 
no ambiente. O livro traz dez 
capítulos que abordam diferentes tipos de reu-
nião: ao ar livre; almoço em família; chá, café 
e afins; formal legal; festa de criança; baladi-
nha caseira; flores e mais flores; casamento, 
datas especiais (Páscoa, festa junina, Natal e 
réveillon); e caseirices (com ideias espertas para 
surpreender os convidados e dar mais charme 
ao dia a dia).  (receber com charme – Claudia 
Pixu, Marcia Evangelista e Patricia Oyama, 208 
páginas, preço: R$ 49,90).

Ministro pede exame em divulgação de acordo feito por empreiteira

Mendes: ‘é possível’ que delação 
seja anulada após vazamento

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), 
não descartou, ontem, 

a possibilidade de anulação de 
delações divulgadas sem o aval 
da Justiça, como vem ocorrendo 
desde o último dia 9 com acordos 
da Odebrecht que citam a cúpu-
la do PMDB e o presidente Mi-
chel Temer “Tem que ser exami-
nado. O próprio relator tem que 
analisar. (Mas) É possível”, disse.

Para o ministro, “vazamen-
tos são crimes e trazem conse-
quências”. “Às vezes, em uma 
consideração de índole pessoal, 
sem nenhuma imputação, a acu-
sação já se transforma na inter-
pretação de vocês e no mundo 
político, uma questão de gran-
des consequências. Não terá con-
sequências penais, não terá rele-
vância do ponto de vista jurí-

dico, mas vai ter consequência”, 
disse Gilmar. Ele afirmou ainda 
que os ministros do Supremo vão 
“ter que discutir com seriedade 
a questão dos vazamentos” de 
delações premiadas.

“Isto é muito sério. O vaza-
mento seletivo, antes de che-
gar à autoridade, que no caso é 
o ministro Teori Zavascki, que 
é o relator. São muitos os pro-
blemas que precisam ser dis-
cutidos. O STF tem que tomar 
posição sobre isso”, disse Gil-
mar Mendes, antes da sessão 
da 2ª Turma do Supremo Tri-
bunal Federal.

A respeito do pedido do pre-
sidente Michel Temer de celeri-
dade nas investigações em anda-
mento, Gilmar Mendes ponderou 
que a velocidade não é o prepon-
derante no momento. “O impor-
tante, de fato, é esclarecer esses 

episódios, os vazamentos, e resol-
ver esse tipo de questão. Não sei 
se se vai conseguir dar celeridade 
ou não a um processo que é mega, 
que tem tantas delações”, disse, 
referindo-se ao acordo fechado na 
semana passada com a Odebrecht 
e que envolve informações de 77 
executivos da empresa.

Mendes afirmou que é “ine-
vitável” fazer ajustes na legisla-
ção que prevê a delação premiada 
- regulamentada na Lei 12.850, 
de 2013, que definiu organização 
criminosa e foi sancionada pela 
ex-presidente Dilma Rousseff. 

“Claro que ela trouxe bene-
fícios, mas vai precisar ser ajus-
tada. Tudo que leva a esse empo-
deramento leva a abusos. Hoje 
tem disputas entre o Ministério 
Público e a Polícia Federal para 
quem vai ter acesso, porque eles 
sempre atribuem os vazamentos 

à outra parte, pode ser os advo-
gados também”, opinou Gilmar.

O ministro afirmou ainda que 
ficou para trás o mal-estar cau-
sado na semana passada pelo 
comentário feito por ele próprio, 
que o ministro Marco Aurélio 
Mello deveria sofrer impeach-
ment no STF. Segundo Gilmar, 
o comentário não passou de uma 
“blague”, ou seja, ironia, pilhéria.

A postura de tecer comentá-
rios sobre decisão de outro magis-
trado foi criticada pelos minis-
tros do Supremo na sessão de 
quarta-feira passada, quando a 
liminar do ministro Marco Auré-
lio que afastava Cunha foi revista 
no Pleno, e a Corte terminou por 
manter Renan Calheiros na pre-
sidência do Congresso.

Para Mendes, no entanto, não 
ficou clima ruim entre os minis-
tros “Página virada”, disse. 
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MPF quer manter Cabral, Adriana 
e outros réus em prisão preventiva

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) requereu ao Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região 
(TRF2) que mantenha presos e 
negue prisão domiciliar ao ex- 
governador do Rio Sérgio Cabral 
Filho (PMDB), à sua mulher 
Adriana Ancelmo, e aos réus 
José Orlando Rabelo e Paulo Fer-
nando Magalhães Pinto. Os qua-
tro estão entre os denunciados 
na Operação Calicute da Polícia 
Federal e respondem pelos cri-
mes de lavagem de dinheiro e 
associação criminosa e, no caso 
de Cabral, por corrupção pas-
siva. Os supostos crimes teriam 
sido cometidos em obras durante 
o governo do peemedebista, de 
janeiro de 2007 a abril de 2014, 
como a reforma do Maracanã e o 
PAC das Favelas. A organização 
criminosa é acusada de desviar 
mais de R$ 220 milhões.

A 1ª Turma do TRF da 2ª 
Região julgará hoje o mérito 

dos quatro habeas corpus ajui-
zados pelos réus. Em seus pare-
ceres sobre os quatro acusa-
dos, a Procuradoria Regional da 
República da 2ª Região (PRR2) 
refuta os pedidos de liberdade 
provisória ou medidas alterna-
tivas à prisão, por considerá-
-los insuficientes ou inadequa-
dos para reprimir os crimes. 
O Núcleo de Combate à Cor-
rupção (NCC) da PRR2 argu-
menta que a prisão preventiva 
continua necessária para garan-
tir a ordem pública, por causa 
da gravidade dos crimes e para 
evitar a repetição dos supos-
tos crimes.

“Pela conduta do ex-gover-
nador e dos demais membros da 
organização criminosa, não é difí-
cil constatar a probabilidade de 
que, uma vez soltos, destruam as 
provas dos delitos praticados e se 
articulem para encobri-los”, sus-
tentam os procuradores regionais 

Mônica de Ré, Andréa Bayão, 
Carlos Aguiar e Silvana Batini. 
“Em situações deste tipo, a libe-
ração do investigado traz poten-
cial risco de inviabilizar certas 
linhas investigatórias, a partir 
do momento em que lhe permite 
alertar os outros e com eles pac-
tuar estratégias para dificultar 
as apurações em curso. Devido 
à complexidade e tamanho, a 
investigação certamente ainda 
não chegou ao seu fim.”

O MPF também rebateu a ale-
gação da defesa de que Cabral 
correria riscos na cadeia, por ter 
comandado as Polícias fluminen-
ses durante seu governo, o que 
poderia expô-lo à vingança de cri-
minosos presos. Os procurado-
res consideram que, com a trans-
ferência do ex-governador para 
a carceragem da Polícia Federal 
em Curitiba, no dia 10, essa ale-
gação foi superada.

A Procuradoria sustentou 

ainda a continuidade da prisão 
preventiva de Adriana Ancelmo, 
porque as investigações teriam 
comprovado que ela tem posi-
ção central na organização crimi-
nosa supostamente liderada por 
Cabral, segundo o MPF. Adriana 
atuaria, de acordo com seus acu-
sadores, na ocultação de recursos 
por meio do escritório Ancelmo 
Advogados.

“Ela também integrava a orga-
nização criminosa e não se tra-
tava apenas de beneficiária de 
uma vida de luxo proporcionada 
pelos ganhos vindos dos crimes 
contra a administração pública 
praticados por seu marido”, afir-
maram os procuradores, na sua 
manifestação à Corte.

Em defesa da manutenção 
das prisões dos demais, os pro-
curadores argumentaram haver 
provas de que Rabelo e Maga-
lhães Pinto agiam ocultando 
dinheiro ilegal. 
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Juízes denunciam ‘estratégia’ de 
Lula para tirar Moro da Lava Jato

O presidente da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), Roberto Veloso, reba-
teu com veemência ontem, o 
que classifica de ‘ataques’ dos 
advogados do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ao 
juiz Sérgio Moro durante uma 
audiência realizada na segunda- 
feira com testemunhas no pro-
cesso em que o petista é acu-
sado na Operação Lava Jato - 
na ocasião, um dos defensores 

de Lula bate boca com Moro, 
que exigiu respeito.

“O que aconteceu na audiên-
cia de Curitiba (segunda-feira, 
12) faz parte da estratégia deli-
berada da defesa do ex-presidente 
Lula de retirar o juiz federal Sér-
gio Moro da condução do pro-
cesso da Lava Jato”, afirmou o 
presidente da entidade.

Segundo Veloso, “essa ten-
tativa demonstra a ausência de 
argumentos para desconstituir as 

provas juntadas nos autos pelo 
Ministério Público”.

O processo onde ocorreu o 
atrito entre o advogado Juarez 
Cirino, que compõe o núcleo de 
defesa de Lula e o juiz Moro trata 
do triplex do Guarujá. A Pro-
curadoria da República acusa o 
petista de corrupção e lavagem 
de dinheiro. Lula teria recebido 
R$ 3,7 milhões em propinas da 
empreiteira OAS, segundo o pro-
cesso. Lula nega taxativamente 

os crimes a ele atribuídos.
As audiências na ação penal, 

em Curitiba, são marcadas por 
seguidos entreveros entre advoga-
dos de Lula e Moro. Para Roberto 
Veloso “o juiz Sérgio Moro tem 
dado exemplo ao Brasil de que 
é possível enfrentar a corrupção 
com honradez e destemor”.

“Por isso, damos total apoio 
ao magistrado condutor da Lava 
Jato”, afirmou o presidente da 
Associação dos Juízes Federais. 

VVTDB ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A.
CNPJ/MF 13.014.416/0001-00 - NIRE 33.3.0030802-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da VVTDB Administradora de Franquias S.A. convocados 
para se reunirem em AGE, a ser realizada dia 20/12/16, às 11h, na sede da Cia., Av. das 
Américas, 4.200/04/306, Barra da Tijuca/RJ, a fim de deliberarem sobre a eleição de novos 
administradores. RJ, 8/12/16. Diretoria da VVTDB   Administradora de Franquias S.A.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: TP Nº 104/2016-ASL-1.1

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA NA COMUNIDADE DO PEREIRÃO, NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”.

Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 
epígrafe que seria realizada em 15/12/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75

NIRE Nº 33.3.0026316-1
CAPITAL ABERTO

Carta Renúncia: Em atendimento ao artigo 151, da Lei nº 6.404, de 
15.12.1976, comunicamos a renúncia do Conselheiro Mauro Borges 
Lemos, membro efetivo dos Conselhos de Administração da LIGHT S.A., 
LIGHT ENERGIA. e LIGHT SESA, com eficácia a partir de 28.10.2016, 
data do recebimento, na Companhia, da carta renúncia de 28.10.2016, 
registradas e arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – 
JUCERJA, em 05.12.2016 e 05.12.2016 e 07.12.2016, sob os nºs 2980652, 
2980502 e 2981893 respectivamente.

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2016.
Ana Marta Horta Veloso

Diretora-Presidente


