
Bem em frente aos dois 

prédios da alta cúpula da 

Google, há uma escultura 

de uns 2 metros de 

altura, sobre a qual paira 

uma lenda advinda dos 

dois fundadores

“Vocês estão vendo o 
esqueleto deste di-
nossauro? Pois bem, 

ele foi grandalhão, um dos mais 
ferozes do planeta e o dominava. 
E o que aconteceu? Desapare-
ceu!” A mensagem é óbvia: não 
basta ser grande, temido e líder. 
É preciso se adaptar às mudan-
ças, ser um darwinista.

Durante oito dias, integrei 
uma missão ofi cial ao Vale do Si-
lício, na qual visitamos nove em-
presas, incluindo a Universidade 
de Stanford, na companhia de 
32 gestores educacionais, bem 
mais jovens do que eu. Entrar 
nesse ambiente altamente tec-
nológico foi um intenso desafi o 
pessoal, pois toda minha forma-
ção acadêmica foi estritamente 
analógica (réguas de cálculo, 
tábuas logarítmicas e trigono-
métricas, estojo para desenhar 
a nanquim), por isso é elevado 
meu esforço, atualmente, para 
acompanhar os jovens digitais 
num ambiente corporativo.

San José é a “capital” dessa 
região formada por cerca de 
20 pequenos municípios. No 
início do século passado, era 
inóspita e rural. E, diante des-
se ecossistema extremamente 
digital e inovador de hoje, ine-
vitavelmente se questiona: que 
fatores levaram essa extensão 
de terra a se tornar uma meca 
da tecnologia? 

Certamente, os mais fortes 
foram os incentivos fi scais dos 
municípios e uma Stanford 
acolhedora de projetos das 
pequenas indústrias, a partir da 
década de 1930, para o desenvol-
vimento e produção de circuitos 
integrados e transistores, impul-
sionadas pelas extraordinárias 
demandas desses eletrônicos 
pelo exército e pela marinha 
norte americana, Nasa e grandes 
indústrias.

Nas várias palestras e reu-
niões das quais participamos, 
entre os temas mais recor-
rentes estavam a inteligência 
artificial (AI) e o Machine 
Learning(aprendizado das má-
quinas). Na sede da Google, foi 
sinalizado o que causaria frisson 
em todo o mundo na semana 
seguinte: conversas gravadas de 
um robô com humanos. Trata-
-se do assistente digital Google 
Duplex – em linguagem técnica, 
denominado chat bot (robô de 
conversação).

Inicialmente, o robô ligou para 
uma cabelereira e estabeleceu 
um diálogo completo para o 
agendamento de um horário. Em 
outro momento, telefonou para 
um gerente de restaurante para 

reservar uma mesa. Em ambos 
os casos, o interessante é que, 
diante de obstáculos – como 
a indisponibilidade de horário 
ou limitações de lugares –, o 
robozinho propôs alternativas, 
inclusive simulando hesitações 
em linguagem próprias de hu-
manos, como “hum...”, “hãn...” 
e “deixa eu ver”. 

Surpreendentemente, nem a 
cabelereira nem o gerente do 
restaurante suspeitaram que 
do outro lado da linha hou-
vesse uma máquina. A bem da 
verdade, estamos no limiar do 
Teste de Turing sobre a inteli-
gência artifi cial – quando uma 
máquina conversa a distância 
com um humano, sem que este 
perceba. Alan Turing (1920-
1954), matemático inglês, foi 
criador do primeiro modelo de 
um computador e se notabilizou 
por decodifi car o Enigma, enge-
nhosa máquina criptografada 
com códigos secretos nazistas.

A big data foi outro tema re-
corrente nas palestras. Evgeny 
Morozov, um bielorrusso de 
apenas 34 anos, professor de 
Stanford, publicou vários livros e 
artigos sobre o tema e é efusivo 
em referência à mineração de 
dados: “Do mesmo modo que 
no século XX a economia foi 
dominada pelo petróleo, o século 
XXI será movido pelo big data”.

Todavia, naquela atmosfera 
em que se respiram bits e bytes, 
há quase paradoxalmente uma 
manifesta cultura de ênfase aos 
valores humanos, socioemocio-
nais e éticos. Os avanços tecno-
lógicos são imprescindíveis, mas 
só se justifi cam se estiverem a 
serviço do bem-estar do ser 
humano – dizem eles. Os que lá 
trabalham querem deixar um le-
gado para as próximas gerações. 

Obviamente, não podemos 
posar de ingênuos diante dos 
discursos – entre falar e praticar 
há no meio um mar, ensina a 
sabedoria popular. Entretanto, 
o Vale do Silício, além de ser 
a região mais rica e de menor 
índice de criminalidade dos 
EUA, é também onde os pro-
fi ssionais são mais felizes para 
trabalhar, segundo pesquisas. 
Apresentam-se como pessoas 
satisfeitas e de bem com a vida. 
Talvez, quanto mais tecnológica 
é uma comunidade, mais clama 
por afetividade.

Ao leitor atento, resta uma 
indagação, uma vez que o título 
desse artigo faz referência a 
dois dinossauros, porém o texto 
só menciona um (o esqueleto 
em frente a Google). Diante de 
tudo o que vi, ouvi e vivenciei 
na imersão no Vale do Silício, a 
resposta para mim é ao mesmo 
tempo trivial e assustadora. 

Além do esqueleto em frente 
ao prédio, o outro dinossauro 
era eu.

(*) - É coordenador na Universidade 
Positivo, foi professor da UFPR, 

PUCPR e vice-presidente da ACP.

Dois dinossauros no 
Vale do Silício

Jacir J. Venturi (*)

Página 5São Paulo, quinta-feira, 16 de agosto de 2018

CNPJ/MF nº 22.226.105/0001-04 NIRE nº 35.300.485.637

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará 
no dia 27 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1600, conjunto 12, CEP 04543-000, a fim de discutirem e deliberarem sobre: (a) a 
aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) a destinação dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) a fixação da verba global de remuneração da Administração 
da Companhia; (d) a eleição e reeleição de Conselheiros da Companhia; e (e) a alteração dos jornal de grande circulação 
para as publicações da Companhia. São Paulo, 16 de agosto de 2018. Ricardo Perego Costa - Presidente do Conselho de 
Administração.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATAR FORA DA SEDE DA EMPRESA
Empresa contratou funcionários no Regime Home-Office, porém alguns 
não residem na mesma Cidade/Estado da sede da empresa, como 
proceder em relação as convenções coletivas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR REPRESENTANTE COMERCIAL
Empresa pretende contratar representante comercial dos produtos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO INGRESSOU NO E-SOCIAL
Empresa teria que ingressar no E-social, em janeiro desse ano, porém 
não entrou, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Funcionário retornando de afastamento por acidente de trabalho, 
solicitou a alteração da função de auxiliar para a vaga de porteiro, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO INDIVIDUAL DE SAÚDE
Empresas não tem plano de saúde e autorizou a funcionária a contra-
tar plano pessoal, mediante apresentação de comprovantes, para o 
reembolsando do valor do contrato do seguro saúde diretamente na 
conta corrente da funcionária, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CESSÃO DE MÃO DE OBRA
Empresas optantes pela CPRB ficam obrigadas a apresentar uma 
declaração aos clientes, como proceder, qual a base legal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MULTA SOBRE FÉRIAS VENCIDAS
Como deve ser aplicada a multa sobre férias vencidas, há multa 
no caso de atuação do MTPS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. CNPJ 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Ata da Assembléia Geral Ordinária em 
20/04/2018 - Data, Hora e Local: 20/04/2018, às 09h, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convo-
cação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 15, 16 e 17/03/2018. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de 
Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. 
Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da 
administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 
11/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas 
nos mesmos jornais, nos dias 15, 16 e 17/03/2018; e, 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assem-
bleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 20/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; 
Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Begônias Participações Ltda, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., 
pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Embalagens Americana Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; 
Nenúfares Participações Sociedade Anônima, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial 
Mercantil Brasileira S.A., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 20/04/2018. Guilherme Azeve-
do Soares Giorgi - Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 245.753/18-7 em 23/05/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL II – SANTO AMARO. 5ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1059593-49.2014.8.26.0002. PROCESSO nº 1059593-49.2014.8.26.0002 EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Excelentíssimo (a) Senhor(a) Doutor(a) Eurico
Leonel Peixoto Filho, Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível -Foro Regional II Santo Amaro, - Comarca de
São Paulo,do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele tiver conhecimento e possa interessar notadamente, CICERO DOS SANTOS VIEIRA
FILHO CPF nº 000136.204.758-90 que neste juízo de direito da 5ª Vara Cível - Foro Regional II Santo
Amaro, Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo e respectivo cartório foi proposta pelo ITAU
UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04
com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal ,Piso
Itaúsa, na cidade e comarca de São Paulo/SP., CEP.: 04.344-030, a AÇÃO DE COBRANÇA em face
de CICERO DOS SANTOS VIEIRA FILHO , para cobrança de dívida não adimplida no valor
atualizado de R$ 79.385,83 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco mil e oitenta e três
centavos). E, estando eles em lugar incerto e não sabido foi determinada a citação por edital. Para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, e, em especial CICERO DOS
SANTOS VIEIRA FILHO CPF nº 274.466.928-80 fica determinada a citação por edital, podendo o
requerido, apresentar contestação, sob pena da aplicação dos efeitos da revelia, contado o prazo após
o decurso de 20 (vinte) dias. Sendo certo que, não havendo resposta será nomeado curador especial
para apresentação de contestação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018.         (16 e 17)

O advogado, Dr. Luiz Au-
gusto Filizzola D’Urso, 
que é Presidente da 

Comissão Nacional de Estudos 
dos Cibercrimes da Associa-
ção Brasileira dos Advogados 
Criminalistas (ABRACRIM), 
ensina os 5 passos para utilizar 
as redes sociais de maneira sau-
dável na vida pessoal e também 
profi ssional: 
1) Evite postar fotos be-

bendo em festas e bares 

ou com roupas de banho 
- Não cabe a ninguém julgar 
as fotos postadas por você, 
todavia, muitas empresas 
verifi cam as fotos posta-
das na internet, antes de 
contratá-lo. Seus eventuais 
clientes e chefes também 
podem consultar suas re-
des. Portanto, escolha com 
atenção a foto que será 
postada.

2) Não escreva nas redes 

por impulso - Ao expor 
uma opinião nas redes 
sociais, você perde total-
mente o controle sobre 
esta postagem, que pode 

Cantora italiana Laura Pausini.

Cinco passos para utilizar as 
redes sociais de maneira saudável
As redes sociais, mesmo sendo utilizadas para lazer e descontração, devem ser tratadas com seriedade, 
pois podem auxiliar e interferir na atuação profi ssional do internauta

também, por exemplo, pela 
divulgação de uma Fake 
News.

4) Evite debates e discus-

sões desnecessárias - O 
debate, especialmente o 
político, é cada vez mais 
comum na internet. Refl ita 
se vale a pena entrar nesse 
debate pelas redes socias 
com quem quer que seja, 
pois tudo que for dito será 
acompanhado por mui-
tos, com as mais variadas 
opiniões. Por vezes, estas 
discussões não acabam 
bem, e criam inimizades 
e antipatias. Lembre-se 
que, o texto escrito, pode 
ser interpretado de várias 
formas.

5) Publique assuntos re-

lacionados a seu campo 

de atuação - Utilize as 
redes sociais para ampliar 
seus contatos com colegas 
e, também, publique infor-
mações, notícias e opiniões 
relacionadas a sua atuação 
profi ssional que possam ser 
úteis a alguém.

chegar a ter milhões de 
compartilhamentos. Devi-
do a isto, calcule o risco e 
sempre pense bastante o 
quê e como irá escrever, 
avaliando a necessidade 
real deste post.

3) Cuidado ao comparti-

lhar ou curtir um conteú-

do - Atualmente, a Justiça 
condena quem curte ou 

compartilha um conteúdo 
indevido na internet. Isto 
ocorre, pois os Tribunais 
passaram a entender que, 
o conteúdo compartilhado 
ou curtido, faz parte de 
sua opinião. Portanto, só 
compartilhe ou curta o que 
você concorda, lembrando 
que poderá ser responsa-
bilizado por tal iniciativa e 
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LUMAPLASTIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI, torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Embú das Artes a Licença de Operação nº 01/2018,
válida até 13/08/2019, para fabricação de tubos de PVA à Estrada São Marcos, 679, Embú das Artes/SP.

Saint-Gobain Vidros S.A.
CNPJ/MF nº 60.853.942/0001-44 - NIRE 35.300.031.211

Ata da 167ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 12/07/2018
Data, Hora e Local: No dia 12/07/2018, às 10 hs, na sede da Saint-Gobain Vidros S.A. (“Companhia”), lo-
calizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Santa Marina, nº 482, 3º andar, Água Branca, CEP 05036-
903. Convocação e Quorum: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4°, da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado no Livro de Presença de
Acionistas arquivado na sede da Companhia. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre
Cristiano Caruso - Secretário. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a indicação do Sr. Quintin Tes-
ta Dominguez, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Deliberações: Deti-
damente discutido o assunto, foi aprovada, por unanimidade a indicação do Sr. Quintin Testa Dominguez,
mexicano, engenheiro mecânico, casado, portador do passaporte n° G05347672, emitido em 01.08.2010,
com escritório na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Santa Marina, nº 482, 3º andar, Água Branca, CEP
05036-903, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. A efetiva nomeação e posse do Sr. Quintin
Testa Dominguez, acima qualificado, está condicionada à concessão de seu visto de permanência no
Brasil pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - CGIG/MTE. Encer-
ramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a
assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada
por todos os presentes e assinada. Assinaturas: Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre
Cristiano Caruso - Secretário; Acionistas presentes: Saint-Gobain Vetri S.p.A. - pp. Aleixo Raia Falci;
Obale SAS - pp. Aleixo Raia Falci. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São
Paulo, 12/07/2018. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre Cristiano Caruso - Secretário. Aci-
onistas: Verallia Italia S.p.A. - pp. Aleixo Raia Falci; Obale SAS - pp. Aleixo Raia Falci. JUCESP: Certifico
o Registro sob o nº 368.888/18-6 em sessão de 02/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A cantora italiana Laura Pausini traz a 
sua turnê mundial do novo álbum “Fatti 
Sentire” para o Brasil, começando com 
um show em São Paulo, na próxima 
segunda-feira (20). Lançado em março 
pela Warner Music, trata-se do 13º disco da 
carreira da artista, com canções inéditas 
em italiano, inglês, espanhol.

Considerada a cantora italiana mais 
popular e mais premiada, Pausini abre 
sua turnê no Brasil no Citibank Hall, na 
capital paulista, com apresentação dupla 
(20/08 e 21/08), passando também por 
Brasília (23/08), Olinda (25/08) e Curitiba 
(27/08). A prévia da turnê mundial foi 
realizada no Circo Máximo, em Roma, 
em julho, quando Pausini se tornou a 1ª 
mulher a se apresentar no estádio. Então, 
ofi cialmente, para comemorar os seus 25 
anos de carreira, celebrou a estreia da tour 

Laura Pausini traz turnê mundial para Brasil
no dia 26 de julho, em Miami.

O concerto promete sucessos antigos, 
como “La solitudine”, assim como as can-
ções novas, “Non è detto” e “E.STA.A.TE”, 
em um medley emocionante que acompa-
nha um show de luzes e efeitos especiais.    
“Fatti sentire” tem 14 faixas, entre as 
quais estão “No river is wilder”, cantada 
em inglês, “Nuevo”, escrita em espanhol 
e dedicada à cidade norte-americana de 
Miami, e “Francesca (Piccola Aliena)”, 
composta para a sua sobrinha de três 
anos, que faleceu recentemente por uma 
doença genética.

Além disso, em junho, Pausini cantou 
pela primeira vez em Cuba, sob convite 
do grupo Gente de Zona, com quem 
gravou “Nadie ha dicho” (Non è detto), 
alcançando 32 milhões de visualizações 
no YouTube (ANSA).
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Poderoso antioxidante, nos seres 
humanos, o zinco é componente de 
várias enzimas que participam do 
metabolismo energético, dos car-
boidratos, da síntese e degradação 
de proteínas. Também participa da 
formação de espermatozóides e 
mantém o pâncreas funcionando 
adequadamente.

Este micronutriente é um cons-
tituinte específi co da enzima ani-
drase carbônica, desempenhando 
importante papel na calcifi cação 
dos ossos. Também está envolvido 
com a pigmentação dos tecidos, a 
síntese proteica e com o metabo-
lismo da vitamina A.

O zinco ainda é relevante para 
a formação do DNA, desempenha 
uma função essencial em centenas 
de processos metabólicos. Da repli-
cação celular à maturação sexual, 
passando pela imunidade, função 
tireoideana na conversão dos hor-
mônios tireoideanos, manutenção 
do pH estomacal, cofator para ação 
da insulina, cicatrização de feridas, 
alterações da derme e cabelos; e até 
mesmo para os sentidos do paladar 
e do olfato.

O corpo humano precisa do zinco 
para diversas funções, como a ci-
catrização de feridas, crescimento 
e reparo de tecidos, coagulação 
sanguínea, funcionamento da 
glândula tireoide, metabolismo das 
proteínas, carboidratos, gorduras 
e álcool, desenvolvimento fetal e 
produção de esperma.

A insuficiência desse mineral, 
pode causar lesões na epiderme, 

despigmentação, queda dos pelos, 
diminuição da memória e da con-
centração. As consequências da 
defi ciência de zinco incluem ainda 
retardo do crescimento, diarreia, 
distúrbios mentais e infecções. As 
regiões geográfi cas mais afetadas pela 
carência do mineral são o sul da Ásia, 
principalmente Bangladesh e Índia, 
África e países do Pacífi co Ocidental.

Nas plantas, participa na forma-
ção do ácido indolacético (AIA), 
que atua no crescimento. É funda-
mental nos processos metabólicos, 
como componente de enzimas, 
como desidrogenases, proteinases, 
peptidases e fosfohidrogenase.

“Função básica do mineral está 
relacionada ao metabolismo de car-
boidratos e proteínas, de fosfatos e 
também na formação de auxinas, 
RNA e ribossomas. Existem evidên-
cias de que o zinco tem infl uência 
na permeabilidade de membranas 
e é estabilizador de componentes 
celulares”, explica o engenheiro 
agrônomo Valter Casarin, diretor 
científi co da Nutrientes para a Vida 
(NPV), iniciativa que conscientiza 
os cidadãos sobre a importância e 
os benefícios dos nutrientes para 
a agricultura, para a segurança ali-
mentar e o bem-estar da sociedade.

“Sem o zinco, as plantas apresen-
tam encurtamento dos internódios, 
diminuição na produção de novas 
folhas e as já existentes são pe-
quenas, cloróticas e lanceoladas”, 
explica Casarin.

Fonte e mais informações: (www.
nutrientesparaavida.org.br).

Zinco, o mineral dos 
processos metabólicos

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana. SENTENÇA. Processo: 1004499-
08.2017. 8.26.0004 - Juíza de Direito: DRA. VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI VISTOS. Ante o 
exposto decreto a interdição de DAGUIMAR FRAGA VIEIRA, declarando-o incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e 
artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando curador o Sr. EGMAR RIITANO FRAGA, considerando-
se compromissado, independentemente de assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o 
presente feito com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, 
estipuladas as restrições impostas ao requerido: “Não poderá assumir, por si só, empréstimos, 
conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, praticar atos que não sejam 
de mera administração.”. Deixo de determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que, 
apesar do interditando possuir bens imóveis e usufruir de benefício previdenciário, a renda alcançada, 
presumivelmente, é absorvida totalmente com sua manutenção. Ademais a curatela já acarretará 
razoáveis ônus de guarda, sustento e orientação. Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código 
de Processo Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-
se pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA 
SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local por uma (01) 
vez e pelo órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias. 

45ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053771-42.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GIZEILDA APARECIDA DA 
SILVA, RG 10.934.716, CPF 058.654.606-50, que lhe foi proposta, também contra o Espólio de Carminia 
Ribeiro Silva e outros, uma ação de Procedimento Sumário por parte de Kelly Martinêz Maximiano e 
outro, alegando em síntese: seja a mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos ao 
pagamento de R$ 183.371,02 oriundos dos honorários advocatícios referente execução do precatório do 
processo 280/2013 do setor de Execução da Fazenda Pública, processo original 0124635-50.2007. 
8.26.0053, conforme firmado entre as partes em 16/07/2007, bem como, a condenação dos requeridos ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 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 

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0103572-70.2008. 
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE ALUISIO 
SANTOS ABREU JÚNIOR, inventariante ALUYSIA MARIA SANTOS ABREU-, CPF 003.306.138-63, 
MERCEDES DE PAULA FERREIRA MANOEL CPF 299.927.138-79 e MARIA SANTOS ABREU, CPF 
151.834.598-00 que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Jose Rufino 
de Lacerda e Maria Lúcia da Silva Lacerda, alegando em síntese: Os autores requereram a adjudicação 
compulsória do imóvel constituído de um terreno situado na Avenida Arraias do Araguaia, designado 
como lote 6, da quadra C, do Jardim Santa Maria, no 27º Subdistrito – Tatuapé, medindo 10,00 m de 
frente para a referida avenida; 29,50 m da frente aos fundos do lado direito de quem da avenida olha o 
terreno; 28,20m da frente aos fundos do lado esquerdo e 10,00 m na linha dos fundos, encerrando a 
área de 288,00m2, confrontando do lado direito com o prédio nºs 18 e 18-A; do lado esquerdo com o 
contribuinte nº 148.063.0038-0 (prédio sem número), ambos da Avenida Arraias do Araguaia, e nos 
fundos com parte dos prédios nºs 3.057 e 3.059 da Avenida Rio das Pedras, matriculado sob o nº 
199.190 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. O contrato de compromisso de 
venda e compra encontra-se totalmente quitado e não foi outorgada a competente Escritura Definitiva 
de Venda e Compra. Dá-se à causa o valor de R$44.405,00 (03/2008). Encontrando-se os réus 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, os réus serão considerados reveis, 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 18 de junho de 2018. 
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