
Auditar é a arte de 

comunicar. Poucos 

relacionam o perfil de 

um auditor interno 

como um profissional 

capaz de mostrar 

predicados no papel 

estratégico de transmitir 

informações

Mas entre as inúmeras 
revelações desven-
dadas pela Lava Jato, 

umas das mais importantes 
- e quase não abordada pela 
mídia - é o binômio falta de 
integração e redundância 
nas ações dos organismos de 
controle e fiscalização.

Há um imenso paradoxo en-
tre os maciços investimentos 
realizados nas últimas duas 
décadas, em controles e re-
gulações para evitar fraudes, 
com a enxurrada de barbari-
dades reveladas pela icônica 
investigação. 

A conta não fecha, mas há 
explicações: temos muitos 
organismos não falando a 
mesma língua e com lampejos 
perigosos de atuarem ao redor 
de fogueiras de vaidade. Há 
um emaranhado de infelizes 
atropelamentos burocráticos, 
aliado a absurdos retrabalhos 
que resultam na ineficácia de 
diversos sistemas de fiscaliza-
ção e controle, gerando custos 
além do necessário. Qualquer 
grande empresa está sujeita a 
avaliação de inúmeros órgãos 
de revisão, sendo que se for 
estatal, a checagem quase 
dobra. 

Transações, processos, 
compras e vendas, quase 
tudo passa por gestores da 
área, pelo controle interno, 
compliance e pela própria 
auditoria interna, que testa 
o que foi fiscalizado anterior-
mente, além de fazer uma 
avaliação abrangente de toda 
a empresa. Ela deve interagir 
com todos esses organismos 
citados, inclusive pelo comitê 
de ética e pela ouvidoria.

Entram agora no time de 
combatentes contra desvios 
de condutas, organismos 
externos como: auditoria  
externa, órgãos reguladores 
e as controladorias municipal, 
estadual e federal, represen-
tadas pela CGU (no âmbito 
federal) e por tribunais dos 
municípios (TCM), dos es-
tados (TCE) e da federação 
(TCU). Há ainda o Ministério 
Público, a Polícia Federal, o 
Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (COAF), 
entre diversos outros. 

Com todo esse aparato para 
combater irregularidades, 
parece que vivemos em um 
cenário seguro, só que não. No 
país onde o termo miscelânea 
é fator cultural, não se torna 

surpresa perceber que a falta 
de comunicação e integração 
entre cada poder, dificulta o 
efetivo combate a corrupção. 
Os atributos com a definição 
de quem é responsável por 
determinada ação precisam 
ser mais claros e objetivos. 

Em meio a tantos coadju-
vantes envolvidos nos proces-
sos de análise e investigação, 
surgem brechas que são 
usadas estrategicamente por 
fraudadores. Apesar da com-
petência técnica dos órgãos 
fiscalizadores, 

a falta de comunicação cria 
uma colcha de retalhos, reple-
ta de falhas que retratam um 
sistema de controle amplo, 
mas incapaz de dar o resultado 
que a sociedade espera. 

O excesso de burocracia 
também surge como um dos 
culpados pela fraqueza dos 
sistemas de controles de 
riscos. Enquanto áreas ficam 
travadas, outras se aproveitam 
do vácuo deixado por atuações 
incoerentes para cometer os 
mais criativos e danosos atos 
ilícitos, desde fraudar licita-
ções até maquiar resultados 
e balanços. 

O retrabalho é tônica cultu-
ral em nossa sociedade. Falta 
agilidade em dar respostas 
positivas em operações e é 
preciso evitar que os organis-
mos de controle se esbarrem 
em processos de avaliações 
idênticos, reduzindo atropelos 
e disputas de ‘egos’. 

Se não houver qualidade 
em comunicação, processos 
e procedimentos importantes 
ficarão sem fiscalização, for-
mando um limbo, um terreno 
vazio que criará margem para 
oportunidades de desvios de 
conduta. Em um jogo equivo-
cado, quem perde, claro, é a 
sociedade que já não aguenta 
mais tanta ineficácia. 

Após a Lava Jato os órgãos 
fiscalizadores deverão rever 
a forma de atuar, em busca 
de uma fórmula que evite 
sacrificar as áreas produti-
vas, com excesso de pedidos 
redundantes e retrabalho. Se 
não houver um projeto macro 
e coeso de comunicação, com 
treinamento adequado, com 
uso de tecnologia e integração 
entre esses órgãos de contro-
le, a ducha de limpeza da Lava 
Jato terá apenas retirado um 
pouco da sujeira do caos ético 
que atinge o país. 

Temos que clamar por au-
ditorias integradas, para que 
sejam efetivas e que não sejam 
vistas apenas como geradoras 
de custos, incapazes de evitar 
graves enfermidades concebi-
das por fraudes corporativas. 

(*) - É diretor do Instituto 
dos Auditores Internos do Brasil – 

IIA Brasil - (prgomess@gmail.com). 

Comunicar para 
melhor auditar

Paulo Gomes (*)
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11ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1050530-
31.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA 
LIMEIRA, RG 40.598.685-3, CPF 329.650.188-67, que INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA- 
Região Adm. Paulistana, lhe ajuizou uma Ação de Cobrança, que foi julgada procedente, ora em 
fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 27.012,41 (atualizado até 
maio/2016). Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10%, e, também, de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, (art. 523 do NCPC), advertindo-a que terá, 
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2017. 

18ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0132259-33.2012. 
8.26.0100 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS LTDA. X ESUTA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA. E OUTROS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ESUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ 63.363.725/0001-64, ANTONIO MORAIS PINHO, 
CPF 001.139.213-49, RG 1003949660 e ANTÃO MORAIS PINHO, CPF 001.139.213-49, RG 
1003949660, que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de BERKLEY INTERNACIONAL 
DO BRASIL SEGUROS LTDA., alegando em síntese que é credora na importância de R$ 18.443,83, 
representada pelo pagamento de indenização securitária, após a constatação de sinistro indenizável 
mediante processo regulatório relativo ao risco coberto pela Apólice de Seguro-Garantia n.º 
014142010000107450014849 e endosso 0000001, que assegurava o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas no contrato firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região e a Esuta 
Prestação de Serviços Ltda., constando os srs. ANTONIO MORAIS PINHO e ANTÃO MORAIS PINHO 
como fiadores do referido contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a quantia acima especificada, que deverá ser 
atualizada até a data do pagamento, e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente embargos monitórios. Não sendo paga a quantia ou apresentados 
embargos, será constituído título executivo judicial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025058- 
89.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre David Malfatti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARMANDO VEIGA CASTELLO, CPF/MF 002.591.958-04, que por parte de CARLOS ROMEU 
SANTANA DE CARVALHO e OUTROS lhe foi ajuizada uma ação de Adjudicação Compulsória, de 
rito Comum tendo como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel situado na Rua Paulino 
Vital de Moraes, constante do lote 08 da quadra U, do Pq. Maria Helena, no 29º Subdistrito - Santo 
Amaro, cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo sob o nº 166.064.0006-5, matriculado sob o 
nº 380.210, às ficha.01, do livro nº 02, no 11º CRI da Capital. Estando o requerido em local ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias 
úteis supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033547-
54.2013.8.26.0100/01. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, do Estado 
de São Paulo, Dr. HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
SILVANA APARECIDA RUSSIGNOLI DOS REIS MORAIS, CPF. 085.589.898-42, que, conforme r. 
decisão de fls. 277, foi deferida a desconsideração de personalidade jurídica de IMC INSTAÇÃO 
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, para a sua inclusão no polo passivo da ação 
ordinária, em fase de cumprimento de sentença, proposta por THAIS OLGA DE FREITAS GRADIA 
e que também que foi penhorado o seguinte IMÓVEL de sua propriedade: Um terreno, localizado à 
Av. Manoel Santana Júnior, constante do lote nº 23, da quadra nº 4, da Vila Nossa Senhora Das 
Graças, Comarca de Miguelópolis SP, matriculado sob nº 1.493 do CRI de Miguelópolis/SP, tendo 
sido nomeados como depositários, os Srs. MAURO LÚCIO OLIVEIRA MORAIS, CPF nº 073..811.368-
99, e SILVANA APARECIDA RUSSIGNOLI DOS REIS MORAIS, RG nº 18.943.970-SP. Os 
depositários não poderão abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, 
observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO dos atos acima por edital, para que em 15 dias, a 
fluir dos 20 dias supra, ofereça impugnação (artigo 525 do NCPC), na ausência da qual prosseguirá o 
feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001628-55.2013.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Vanda Aragão, RG 14169623, CPF 034.853.718-23, que Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 47.686. 555/ 0001-00 ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor
de R$ 2.036,78 referente à taxa de conservação do lote 40, da Quadra CZ, do Empreendimento Terras de
Sta Cristina IV. Estando a ré 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. 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 16 de outubro de 2017.                                 (24 e 25)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0027437-20.2017.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 11ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Karina Cristina Dos Santos, CPF/MF SOB Nº 343.616.958-73, RG.
43.756.279-7, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino. 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 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 4.757,49 , 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 (quinze) 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2017.                                   (24 e 25)

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010335-29.2015.8.26. 0554 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Patricia Alves Silva, Brasileira, Solteira, RG 2855 52703, CPF
263.936.538-09, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: Que a requeri da é devedora por haver inadimplido com 4 mensalidades
relativas aos meses de Setembro/2010 à Dezembro/2010, cada mensalidade no valor de R$
605,00,decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educaci onais, relativo ao curso de Ciências
Biológicas em 2010. Encontrando-se a 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, pague a quantia especificada na petição inicial, ficando
desobrigada dos encargos de sucumbência, ficando advertida da preclusão e imediata constituição do
título executivo judicial, ou apresente resposta, na forma de embargos. 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 Santo André,
aos 22 de setembro de 2017.                                                                                                          (24 e 25)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015825-39.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Niclaudio de Andrade, CPF 223.531.078-85,
RG 34817472 - X, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: para recebimento da quantia de
R$ 3.225,24 (em 01/04/2015), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais relativos ao
curso de Educação Física, para o ano de 2010, 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, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito,
ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. 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 26 de julho de 2017.                                                                                               (24 e 25)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1040398-23.2016.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a(o) CENTROESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - EPP, CNPJ 07.311.755/0001-56,
Rua Afonso Cunha, 1097, (antigo nº 280) - casa 02, Jardim Cumbica, CEP 07240-370, Guarulhos - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento S.A., visando o recebimento da quantia de R$10.376,88 (Dez mil, trezentos e setenta e seis
reais e oitenta e oito centavos) - Atualizada até Outubro/2016, representada pela fatura de nº 233736682,
com vencimento em 30/05/2016, e fatura de nº 237449418, com vencimento em 30/06/2016. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para que no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada 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 CPC. O réu será isento do pagamento de
custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Guarulhos, aos 25 de setembro de 2017.                                                                              (24 e 25)

Pedrosa Indústria e Comercio Ltda., torna público que requereu à Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de
Fabricação de esquadrias de metal, localizada à Rua do Bosque, 1032, Barra Funda -
Município de São Paulo.

Processo Digital nº: 1019351-48.2014.8.26.0196. Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Toyota do Brasil S/A. Requerido: Veridiano Dias
Alvino. Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1019351-48.2014.8.26.0196. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). Humberto Rocha, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) VERIDIANO DIAS ALVINO, CPF nº 273.548.038-04 , que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Toyota do Brasil S/A, alegando
em síntese: o requerente firmou com a requerida 01 cédula de crédito bancário sob o nº 01120805314;
Que o valor financiado corresponde a R$ 49.903.56; Que inúmeras foram as tentativas para resolução
amigável do feito. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para
tomar ciência da presente ação e querendo, no prazo de 05 dias, decorridos vinte dias da publicação do
presente pague o valor da dívida R$ 48.803,03. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 16 de julho de 2015.           (21 e 24)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WILSON SOARES DOS SANTOS, -
sentado, nascido em Juazeiro, BA, no dia (03/11/1953), residente e domiciliado em 

ANTONIA EUNICE 
CORREIA,

e de Maria Eunice Felismina.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 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:

Dra. Ruth de Andrade Moraes - 

O pretendente: ELVIS NINA QUISPE, -
ralidade: Peru, data-nascimento: 25/07/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito 

ELENA 
QUISPE LOPEZ,

Quispe e de Maria Lopez. R$ 11,55

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FAGNER DOS SANTOS GONÇALVES,
solteiro, naturalidade: Pedro II - PI, data-nascimento: 04/10/1982, residente e domici-

-
ca dos Santos Nascimento. A convivente: ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA,
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Pedro II, PI, data-nascimento: 

Sousa Filho e de Maria Expedita Oliveira. Faço saber que pretendem converter em 
Casamento sua União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro. R$ 11,55 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELVES TORRES DE SOUSA,
naturalidade: Matões, MA, data-nascimento: 18/09/1989, residente e domiciliada neste 

A pretendente: NAIARA OLIVEIRA GOMES,
naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 18/06/1990, residente e domiciliada neste 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

A expectativa é de que 
as luminárias, calçadas 
irregulares, a ponte da 

amizade, a base comunitária e 
o banheiro público sejam mo-
dernizadas com visual limpo e 
muito mais funcional. 

O projeto Revitaliba, que pre-
vê a revitalização do bairro, está 
a cargo da JCI Brasil-Japão, que 
busca o fomento de ações de 
melhorias para a comunidade 
japonesa no País, em parceria 
com empresários e a comunida-
de nikkei da região. Para isso, o 
primeiro passo será dado neste 
sábado (28), a partir das 7h30, 
na Praça da Liberdade, com o 
mutirão da limpeza do bairro, 
que percorrerá a Rua Galvão 
Bueno e adjacências.

O mutirão já tem confirmada 
as participações de executivos: 

Liberdade ganha apoio de empresários para se revitalizar.

A fisioterapeuta e especialista em 

sexualidade feminina Cátia Damasceno 

concede entrevista a Roseann Kennedy.

A fisioterapeuta Cátia Damasceno, espe-
cialista em sexualidade feminina e urogine-
cologia e idealizadora do Programa ‘Mulheres 
Bem Resolvidas’, foi a entrevistada de ontem 
(23) do Conversa com Roseann Kennedy, 
na TV Brasil.

Há quatro anos, ela dá aulas pela internet 
para ajudar a melhorar relacionamentos e a 
autoestima de mulheres do mundo todo. Com 
bom humor, ela esclarece dúvidas e fala sobre 
temas considerados tabu em seu canal do 
YouTube que tem mais de 800 mil inscritos. 

Alguns vídeos tem mais de 55 milhões de 
visualizações. Já no Facebook, são mais de 
1,3 milhão de seguidores. Filha de militar, 
Cátia casou com o primeiro namorado e teve 
filhos. Com o fim de seu relacionamento, 
ela conta que se viu perdida. Investiu em 
seu trabalho de fisioterapia uroginecológica 
com mulheres gestantes para ajudá-las no 
parto normal e no enfrentamento de cólicas. 
Surpreendida pelo relato de uma mulher que 
disse ter melhorado a vida sexual depois de 
frequentar seu curso, resolveu empreender. 
“Por que não fazer disso uma profissão?”

Em relação às gerações mais novas, Cátia 
avalia que os pais não podem terceirizar a 

Revitalização da Liberdade reúne 
executivos em mutirão de limpeza
Um pedação do Japão na maior metrópole da América do Sul, o bairro da Liberdade, em São Paulo, 
quer ganhar uma “nova cara” muito em breve

cônsul-geral do Japão; Walter 
Ihoshi, deputado federal; e 
Hélio Nishimoto, deputado 
estadual. 

Depois do mutirão, o proje-
to, que ganhou a simpatia e o 
apoio de sertanejos como Paula 
Fernandes e a dupla Marcos e 
Belutti, e a apresentadora glo-
bal Angélica, prevê uma série de 
campanhas de educação e cons-
cientização com a população 
e visitantes do bairro e mesas 
de discussão com as lideranças 
da região. O primeiro passo 
deve ser a consulta popular 
para conhecer as prioridades 
da Liberdade levantadas junto 
aos comerciantes, que deverão 
ganhar, entre janeiro e março do 
ano que vem, os workshops para 
a análise das demandas (www.
jcibrasiljapao.org.br).

Atsushi Yasuda, da Sompo Se-
guros; Luiz Tadashi Akuta, da 
Mitsubishi Electrics; Keisuke 
Ohno e Reginaldo Gonçalves 

Paulista, da Daiso Japan; Chie-
ko Aoki, do Blue Tree Towers; 
Hirofumi Ikesaki, da Ikesaki 
Cosméticos); Yasushi Noguchi, 
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“Eu falo sobre sexo como as pessoas 
falam sobre economia”, diz coach

quem conversar e por isso acredita que o 
seu trabalho cresceu tantos nos últimos 
anos. “Eu falo sobre sexualidade da mesma 
forma como as pessoas conversam sobre 
economia, sobre finanças, sobre marketing, 
sobre qualquer outro assunto, eu trato da 
mesma maneira. Por que tem que ser um 
tabu? Por que tem que ser proibido? Por 
que tem que ser errado? Por que tem que 
ser pecado?” E esclarece: “A naturalidade 
com a qual eu converso sobre esse assunto 
é o que traz o público”.

Para Cátia, um dos grandes segredos 
é trabalhar a reciprocidade nas relações. 
“Casamento e relacionamento, para mim, é 
a arte de fazer acordos. Acordos que devem 
ser cumpridos por ambas as partes”. Quando 
o assunto é divisão de tarefas, Cátia Damasce-
no faz um alerta às mulheres: “Deixe o homem 
também fazer a parte dele. Muitas vezes as 
mulheres cobram isso, dizendo: -’Ah, mas 
ele vai fazer errado... Ah, mas ele escolheu a 
roupa da criança e o menino ficou desigual...’ 
Deixe o outro participar, porque se ele nunca 
fizer errado ele nunca vai aprender a fazer o 
certo. E aí a mulher se sobrecarrega porque 
não sabe delegar” (ABr).
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educação sexual dos filhos e revela que é mui-
to procurada por adolescentes perguntando 
sobre a primeira vez. “Eu tenho um cuidado 
muito grande de não incentivar. Porque uma 
coisa é você esclarecer e outra coisa é você 
incentivar o adolescente. A minha linguagem 
é para o público adulto exatamente para não 
ficar essa coisa de incentivo. Mas eu já tenho 
um público adolescente que me acompanha”.

Ela diz que ainda hoje várias pessoas 
namoram e se casam cheias de dúvidas e 
dificuldades. Muitas delas não tem com 
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