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DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: VINICIUS SOMOLANJI TREVISANI, estado civil solteiro, profi ssão 
nutricionista, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/01/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Trevisani e de Ana Somolanji Trevisa-
ni. A pretendente: RENATA ROQUETTI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/12/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Aparecido dos Santos e 
de Ligia Iolanda Roquetti dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE SILVA SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Marcio Siqueira e de Maria Tereza Bacca da Silva Siqueira. A pretendente: 
ALINE BERTELLOTTI DEMURI, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 20/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Demuri e de Rosete Bertellotti Demuri.

O pretendente: FLAVIO MORAES PARADINHA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 09/03/1995, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Moraes Paradinha e de Marcia 
Roseli da Silva. A pretendente: TALITA JENIFER BRITO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Osasco (1º subdistrito) - SP, no dia 02/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Florencio dos 
Santos e de Marilene Brito dos Santos.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO BENEDICTO, estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de imóveis, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1982, residente e domiciliado em   
São Paulo - SP, fi lho de José Rosa Benedicto Jordão e de Salete Aparecida Barbosa 
Benedicto. A pretendente: CAMILA LOPES VASCONCELOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/08/1986, residente 
e domiciliada na Saúde, São Paulo - SP, fi lha de José Valfredo Vasconcelos e de Vera 
Lucia Cano Lopes Vasconcelos.

O pretendente: PEDRO MOREIRA PENNA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/12/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos e de Patricia Moreira Penna 
Ramos. A pretendente: TREYCE FONSECA TIEPOLO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Elcio Tiepolo e de Mariuza Fonseca Tiepolo.

O pretendente: JOÃO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Araçatuba (Registrado em Santo Antonio do Aracanguá) SP, no dia 21/09/1965, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito Pereira de 
Souza e de Glinaura Maria da Soledade Souza. A pretendente: MARIA CRISTINA DOS 
SANTOS AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Alto 
da Mooca - SP, no dia 28/08/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Cornelio Jorge de Azevedo e de Josephina Porphiria dos Santos Azevedo.

O pretendente: ALYSON RODRIGO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão diretor 
de tecnologia, nascido em São Carlos - SP, no dia 20/07/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odail dos Santos e de Adelina de Fatima dos 
Santos. A pretendente: ALINE PINHEIRO CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 20/01/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Tibaldi Cardoso e de 
Maria de Fatima Pinheiro Cardoso.

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

Na Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 1939 a 
1945, a Itália inicialmente esteva coligada à Alemanha 
e ao Japão, na formação da chamada Potência do Eixo 

(“Potenze dell’Asse” em italiano; em alemão “Achsenmacht”, 
e “Sujikukoku” em japonês). Em 25 de julho de 1943, porém, 
com a deposição de Benito Mussolini, essa situação começa a 
mudar. Em 3 de setembro daquele ano, as Forças Aliadas (inte-
gradas por Estados Unidos, União Soviética, Império Britânico 
e China) invadiram a Itália, e apenas cinco dias após recebiam 
permissão para usar a região de Salerno como base de operações 
contra a Alemanha. Por fi m, em 13 de outubro, a Itália declara 
formalmente guerra à sua antiga parceira Alemanha. Então a 
debacle das forças do Eixo já havia começado. Em 2 de maio 
de 1945, cessam as hostilidades no continente europeu e, em 
2 de setembro do mesmo ano – após os bombardeios de Hi-
roshima e Nagasaki – encerra-se de vez o maior confl ito bélico 
da humanidade.

Esse rápido retrospecto histórico vem como pano de fundo 
para corroborar o título desta crônica. É interessante notar 
como uma língua de origem anglo-saxônica lançou raízes em 
um país de fala latina. E não foi só lá, evidentemente. Aliás, a 
partir da Segunda Grande Guerra, o inglês tornou-se a “língua 
franca” – isto é, de convergência universal – em substituição ao 
francês, até então tido com tal. Por ser sintético e relativamente 
fácil, e também por designar um enorme e crescente conjunto 
de equipamentos, recursos e parafernálias tecnológicos, o 
inglês espalhou pelo mundo todo seu uso... e abuso – no caso 
do Brasil! Aqui, hoje, proliferam os “food trukcs”, depois da 
disseminação das redes de “fast food”, em que se pode recorrer 
ao “self service” ou ao “delivery”. Nesse caso, por “motoboy”...! 

Voltemos, porém, à bela e romântica Itália. Sempre que es-
tou por lá, ponho-me a observar seus hábitos comunicacionais 
e comportamentais. Em Trieste, que é minha “base” no país, 
apuro os ouvidos, porque, além do italiano, pode-se ouvir o 
triestino, o istriano, o friulano, o esloveno e o croata, além de 
outros idiomas e dialetos. Com inveja, vejo como o serviço de 
ônibus é tão perfeito – em qualidade dos veículos e pontualida-
de – que poucas pessoas usam transporte privado! Cavalheiros 
elegantes e senhoras bem trajadas e bem produzidas valem-se 
dessa condução! 

A título de demonstração, listei as palavras abaixo que, total-
mente em inglês ou com leve “customização”, estão presentes 
no idioma de Dante Alighieri:

Jungle (selva) giungla

Umbrella (guarda-chuvas) ombrello

Computer (computador) computer

Candle (vela) candela

Carrot (cenoura) carota

Jacket (jaqueta) giacca

Yelow (amarelo) giallo

Blue (azul) blu

Pajama (pijama) piagiama

Message (mensagem) messagio

Diskette (disquete) dischetto

Bus (ônibus) autobus

É claro que essa lista é apenas exemplifi cativa e não extintiva. 
Uma pesquisa mais ampla e mais detida revelaria muitos 
outros casos de vocábulos com essas características. E, a 
bem da verdade, nenhum mal há em que se usem palavras de 
outros idiomas, naquilo que podemos chamar de “intercâmbio 
vocabular”. Deveríamos, entretanto, como norma de bom senso 
e de economia vernacular, usar o mesmo princípio aplicado em 
relação à importação de bens: se possuímos o produto nacional, 
não há razão para adquirir o similar estrangeiro!

Para compensar – e para fi nalizar – considere-se que temos 
palavras portuguesas também em outras culturas. O japonês, 
por exemplo, agradece usando o termo “arigatô”, que nada 
mais é do que uma forma adap-
tada  de nosso velho e consagrado 
obrigado!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Infl uências 
americanas 
na língua 
italiana...

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  9.115.122,40 9.376.736,96
Bancos com Movimento  903,58 814,99
Aplicações Financeiras  1.183.346,90 1.446.303,11
Clientes  - 3.543,80
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Adiantamento a Empregados 
e Representantes  338,13 484,91

Tributos a Recuperar  5.366,88 423,24
Não Circulante  23.738.384,95 23.622.824,47
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depositos e Cauções  125.692,02 9.450,00
Investimentos
Investimentos p/Iniciativa Própria  384.319,69 384.319,69
Imobilizado
Terrenos  596.951,52 596.951,52
Edifícios  67.596,94 67.596,94
Máquinas e Equipamentos  21.957.742,90 21.957.742,90
Veículos  242.550,00 242.550,00
Imobilizações em Andamento  25.566,75 19.758,99
(-) Depreciações s/Edifícios  (254.138,87) (247.649,57)
Total do Ativo  32.853.507,35 32.999.561,43

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  82.719,89 188.863,47

Empréstimos e Financiamentos  40.835,40 146.959,70

Obrigações Trabalhistas e Sociais  24.818,18 26.398,68

Obrigações Tributárias  17.066,31 15.505,09

Não Circulante  24.278.922,87 24.293.516,61

Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78

Créditos de Pessoas Ligadas  1.334.846,09 1.349.439,83

Adiantamento para Futuro 

 Aumento de Capital  1.680.000,00 1.680.000,00

Patrimônio Líquido  8.491.864,59 8.517.181,35

Capital Social  952.901,00 952.901,00

Reservas de Lucros  7.538.963,59 7.564.280,35

Total do Passivo  32.853.507,35 32.999.561,43

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro 2017.
Receita Operacional Bruta  2017/R$ 2016/R$
Vendas de Produtos e Arrendamentos  45.949,40 61.328,92
(-) Impostos s/Vendas  1.677,17 2.238,54
Receita Operacional Líquida  44.272,23 59.090,38
Lucro Bruto  44.272,23 59.090,38
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  163.181,32 145.710,37
Depreciação  6.489,30 48.510,96
Impostos e Taxas  14.170,16 34.894,58
Despesas Financeiras  (165.586,67) (489.719,23)
Lucro Operacional  26.018,12 319.693,70
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  26.018,12 319.693,70
Imposto de Renda e Contribuição Social  51.334,88 155.216,71
Prejuízo Líquido do Exercício  (25.316,76) 164.476,99
Lucro Líquido Por Ação  - 0,0002382

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2017/R$ 2016/R$
 operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (25.316,76) 164.476,99
Ajuste por: Depreciações e Amortizações  6.489,30 48.510,96
Lucro Liquido Ajustado  (18.827,46) 212.987,95
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  3.543,80 (3.543,80)
Tributos a Recuperar  (4.943,64) (423,24)
Depositos e Cauções  (116.242,02) -
Outros ativos  146,78 (484,91)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  - (45,60)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (1.580,50) (836,16)
Obrigações Tributarias  (783,85) 844,27
Imposto de Renda e Contribuição Social  2.345,07 (90.003,87)
Adiantamentos de Clientes  - (42.810,00)
Fluxo Caixa das atividades 
 operacionais  (136.341,82) 75.684,64
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução na 
 Aquisição de Imobilizado  (5.807,76) (5.701,94)
Fluxo caixa nas atividades 
 de Investimentos  (5.807,76) (5.701,94)
Fluxo caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (120.718,04) (2.622.454,28)
Fluxo caixa nas atividades 
 Financiamentos  (120.718,04) (2.622.454,28)
Fluxo de caixa do exercício  (262.867,62) (2.552.471,58)
Saldo no início do exercício  1.447.118,10 3.999.589,68
Saldo no final do exercício  1.184.250,48 1.447.118,10
Fluxo de caixa do exercício  (262.867,62) (2.552.471,58)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1 - Saldo no Início do Exercício  - -
2 - Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  (25.316,76) 164.476,99
3 - Reservas de Lucros  25.316,76 (164.476,99)
4 - Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a 
Lei11638/2007 e 11941/2009. 2 - As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3 - As depre-
ciações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas 
pela legislação tributária. 4 - O Capital Social é de R$952.901,00 
totalmente integralizado e representado por 690.450.594 ações ordi-
nárias sem valor nominal. 5 - O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

Agropecuária Oriente S/A.
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 06 de Março de 2018.

A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

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

O pretendente: LUCAS LIMA DE DEUS, profi ssão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 27/07/1993, 
residente e domiciliado no Jardim Grimaldi, São Paulo, SP, fi lho de Jiocarlos Lima de 
Deus e de Terezinha Maria de Deus. A pretendente: DUNNA PRADO CONFORTO, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 11/12/1994, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, SP, 
fi lha de Rogério Conforto e de Solismar Prado Almeida Conforto.

O pretendente: MILTON MARCEL ANTUNES E SILVA, profi ssão: taxista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
06/10/1972, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Milton 
Antunes e Silva e de Irai de Melo Antunes e Silva. A pretendente: DANIELA BATISTA, 
profi ssão: estagiária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar, SP, data-nascimento: 28/12/1977, residente e domiciliada na Vila Libanesa, São 
Paulo, SP, fi lha de Aparecido Batista e de Denise Mihok Batista.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RIGO, profi ssão: técnico 
de seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 10/04/1987, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho 
de Claudomiro Rigo e de Maria Aparecida dos Santos. A pretendente: PALOMA LIMA 
ESTEVAM, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/05/1987, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lha de Vanderley José Estevam e de Angelita Maria Lima Estevam.

O pretendente: THIAGO BUENO DE OLIVEIRA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 04/04/1987, 
residente e domiciliado no Jardim Santa Terezinha, São Paulo, SP, fi lho de Ademir 
Fagundes de Oliveira e de Maria da Conceição Bueno de Oliveira. A pretendente: 
VIVIAN FONSECA TEIXEIRA DE SOUSA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 30/09/1988, residente e 
domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gerardo Martins 
Teixeira de Sousa e de Marisa Fonseca Teixeira de Sousa.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS ZAPPAROLI, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/03/1961, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Zapparoli Netto 
e de Lucia Nogueira Zapparoli. A pretendente: NEUSA GROLLA BARBOSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-
nascimento: 26/03/1966, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson Barbosa e de Ignez Grolla Barbosa.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA DANTAS, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Palmeira dos índios, AL, data-nascimento: 02/11/1995, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gilvânio Leobino 
Dantas e de Josélia da Silva Dantas. A pretendente: ZENIELE SANTOS DA SILVA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos índios, AL, 
data-nascimento: 02/12/1996, residente e domiciliada na Vila Rosa Molla, São Paulo, 
SP, fi lha de Zenildo Delmiro da Silva e de Joselita Moreira dos Santos.

O pretendente: RODRIGO MAZARIN SATTIN, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 28/02/1987, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Victor Vivoni Sattin e de Valderez 
Aparecida Mazarin Sattin. A pretendente: MICHELLE CAMPOS LOPES VALCACER, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, 
data-nascimento: 16/07/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Sales Lopes Valcacer e de Carla do Rosário Campos Pereira Valcacer.

O pretendente: EDUARDO CAMPO HENRIQUE, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 09/11/1991, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Henrique e de 
Selma Campo Henrique. A pretendente: THAMIRIS SANCHEZ SALLES, profi ssão: 
nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 25/07/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro José Salles e de Nair Sanchez.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: corretor de imóveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Altinho, PE, data-nascimento: 29/06/1970, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de Pedro Rodrigues da 
Silva e de Josefa Alexandrina Rodrigues. A pretendente: SANDRA DAVID DE GUIDO, 
profi ssão: assistente contábil, estado civil: viúva, naturalidade: em São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 25/07/1992, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Helio David Batista e de Darci Valerio Batista.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Os brasileiros fi caram em 10º lugar no total de requerimentos de 

cidadania.

Neste ano, em Portugal 
como um todo, a na-
cionalidade lusitana foi 

concedida a pouco mais de 
25 mil pessoas, entre as quais 
quase 8 mil brasileiros. Os da-
dos foram divulgados ontem (9) 
pelo Eurostat, o escritório de 
estatística da União Europeia 
(UE). Segundo o órgão, em 
2016 cerca de 995 mil pessoas 
adquiriram nacionalidade de 
algum país da UE.

Os brasileiros, se somados 
os pedidos de nacionalidade 
em todos os países da União 
Europeia, fi caram em 10º lugar 
no total de requerimentos 
(21.500). Em primeiro lugar 
fi cou o Marrocos, com 101.100 
naturalizações na UE, seguido 
da Albânia (67.500) e da Índia 
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Brasileiros os que mais receberam 
nacionalidade portuguesa

Cidadãos brasileiros foram os que mais receberam nacionalidade portuguesa no ano de 2016
cabo-verdianos com 14,4% e 
dos ucranianos com 12,9%.

Entre os brasileiros que 
adquiriram, em 2016, nacional-
idades europeias, 36,3% foram 
obtidas em Portugal; 27% na 
Itália e 15,4% na Espanha. Do 
número total de pessoas que 
obtiveram nacionalidade em 
países europeus, apenas 12% 
eram cidadãos de outro Esta-
do-membro da UE. Entre eles, 
os romenos (29.700 pessoas) 
e os poloneses (19.800) são 
os dois maiores grupos. Mar-
roquinos, albaneses, indianos, 
paquistaneses, turcos, romenos 
e ucranianos representaram 
juntos um terço (33%) do 
número total de cidadanias 
europeias concedidas em 2016 
(ABr).

(41.700). Em relação ao ano de 
2015, Portugal concedeu, em 
2016, 23% a mais de documen-

tos de nacionalidade, sendo que 
os brasileiros representaram 
31,3% do total, seguidos dos 

O Plenário do Senado pode votar hoje (10), 
projeto que regulamenta as profi ssões de pro-
tesistas/ortesistas ortopédicos. É um dos itens 
previstos para a Ordem do Dia da sessão desta 
terça. A proposta, do deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), defi ne como protesista/ortesista o 
profi ssional que toma medidas e confecciona 
órteses e próteses, bem como palmilhas e 
calçados ortopédicos, sempre de acordo com 
prescrição de médico, fi sioterapeuta ou tera-
peuta ocupacional. 

Como parte de suas atividades, o protesista pode 
ainda instruir pacientes e cuidadores quanto aos 
cuidados de higiene, manutenção e uso correto de 

equipamentos e acompanhar e manter registro de 
todos os dados sobre o aparelho. O projeto já foi 
aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, mas 
precisou ser reavaliado pela comissão em razão 
de emenda apresentada pelo senador Humberto 
Costa (PT-PE), que teve parecer pela rejeição do 
relator, senador Otto Alencar (PSD-BA).

A emenda de Humberto Costa retirava do 
texto o trecho que torna privativa de médicos 
as atividades de prescrever, avaliar, aprovar e 
supervisionar a confecção e utilização de órteses 
e próteses. Segundo ele, não haveria amparo 
técnico para a restrição, pois fi sioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais também têm conhec-

imentos técnicos necessários para a realização 
das dessas atividades.

Já o primeiro item da pauta do Plenário 
trata da resolução de questões partidárias. 
O projeto estabelece como competência da 
Justiça Eleitoral julgar ações que tratem sobre 
disputa intrapartidária. A proposta, do senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), tramita em regime 
de urgência. O julgamento de questões internas 
dos partidos poderá caber ao TSE, ao TRE ou 
a juiz eleitoral em função, respectivamente, de 
participação, intervenção ou ato baixado pelo 
órgão nacional; estadual ou regional; municipal 
ou zonal de partido político (Ag.Senado).

No Senado, regulamentação da profi ssão de protesistas
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