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Lair Ribeiro (*)

A primeira
impressão
é a que fi ca

Na vida profissional, 

uma boa imagem 

pessoal é capaz 

de abrir portas, 

de ajudar a 

estabelecer confiança 

e de transmitir 

credibilidade

Contudo, construir uma 
imagem positiva requer 
atenção e conheci-

mento, especialmente sobre 
estética, etiqueta, ética e 
relacionamento interpessoal.

Observe, no dia-a-dia, o 
modo como as pessoas que 
transmitem uma boa ima-
gem pessoal se vestem, se 
cumprimentam e conversam. 
Essas pessoas devem ser um 
espelho para você. Manter 
uma imagem pessoal positiva 
faz bem para a sua vida pes-
soal e profi ssional, mas essa 
imagem tem de ser autêntica 
e coerente. 

Se a “embalagem” (apa-
rência) não corresponder 
ao “conteúdo” (ser), todo o 
seu esforço cairá por terra. 
A correspondência entre 
“conteúdo” e “embalagem” 
é crucial quando se trata de 
credibilidade e credenciais. 
Há pessoas que aparentam 
possuir um vasto conhecimen-
to sobre uma enorme gama de 
assuntos e, quando precisam 
falar de algum deles, o fazem 
com a profundidade de um pi-
res. Isso abala a credibilidade 
delas. E credibilidade é assim: 
uma vez arranhada, leva tem-
po para ser restaurada. 

As pessoas precisam ter 
uma percepção equilibrada a 
seu respeito. É certo que nem 
todos o enxergarão da mesma 
forma, mas é preciso evitar 
antipatias. Bom, mesmo, é 
que todos possam vê-lo como 
uma pessoa confi ável, compe-
tente, ética e transparente. 
Assim, você será sempre bem 
recebido!

Dicas para a construção de 
uma boa imagem pessoal:
 1. Identifi que se a imagem 

que você transmite é 
positiva ou negativa e 
avalie sua participação 
em grupos e a facilidade 
com que se relaciona 
com desconhecidos 
para saber se a sua 
imagem está agradando 
ou não;

 2. Seja cordial, educado 
e agradável; cumpri-
mente a todos, inde-
pendentemente de seu 
nível hierárquico; tenha 
sempre um sorriso no 
rosto e as palavras 
“obrigado” e “por favor” 
na ponta-da-língua;

 3. Fique atento à sua co-
municação verbal e não-
verbal, evitando que seu 
corpo diga uma coisa e 
suas palavras, outra. 

Vestuário é um dos prin-
cipais componentes da sua 
imagem pessoal. Mais impor-
tante que ter dinheiro para 
gastar em vestuário é ter 
bom senso e aprender a se 
vestir corretamente, de um 
modo que revele o seu estilo 
e a sua personalidade e de 
acordo com o contexto para o 
qual você se veste. Portanto, 
seguem-se algumas regras 
básicas em relação a vestuário:

 • Formal: Terno e gravata 
para homens e terninho 
ou tailleur para mulhe-
res;

 • Casual: Camisas com co-
larinho e manga longa, 
com calças de lã fria ou 
gabardine para homens, 
e twin-sets, camisas ou 
blusas de seda, com 
calças ou saias de lã 
fria ou microfi bra para 
mulheres;

 • Esporte: O jeans é 
permitido, mas só o 
tradicional;

 • Sempre: Fuja de modis-
mos e opte por peças de 
qualidade e caimento 
impecáveis, que pro-
porcionem conforto e 
elegância na medida 
certa. Mantenha unhas, 
cabelos e barba bem 
feitos, refletindo sua 
higiene e preocupação 
com a aparência; 

 • Evite: Roupas que não 
respeitem o nível de 
formalidade exigido, 
peças muito velhas, 
desbotadas ou mal-
cuidadas. As mulheres 
devem evitar saias e 
vestidos curtos, blu-
sas de alça ou muito 
decotadas, fendas pro-
fundas, brilho e trans-
parências. Também 
devem evitar excessos 
de maquiagem, de per-
fume ou de acessórios. 
Homens devem evitar 
bermudas, cabelos sem 
corte e barba por fazer. 

Seja autêntico! Vá além do 
primeiro encontro. Surpreen-
da as pessoas e prove que você 
cumpre o que promete. Aja 
sempre com ética, respeito, 
confi ança e credibilidade e 
muitas portas se abrirão a 
você. 

(*) - Médico cardiologista, viveu 17 
anos nos Estados Unidos, onde 

realizou treinamentos e pesquisas 
na Harvard University, Baylor 

College of Medicine e Thomas 
Jeff erson University. É autor de 

livros que se tornaram best-sellers 
(www.lairribeiro.com.br).

São Paulo, terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 Página 9

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 
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O pretendente: IGOR DA SILVA GOMES, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1981, residente 
e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Fernandes 
Gomes e de Maria José da Silva Gomes. A pretendente: CAMILA COSTA DAMAS, 
profi ssão: jornalista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 09/06/1982, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Rui Vaz Damas e de Eliane Aparecida Costa Damas.

O pretendente: WELINTON AGUIAR SANTANA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 
12/02/1984, residente e domiciliado no Jardim Sapopemba, São Paulo, SP, fi lho de 
Altamirando de Oliveira Santana e de Antonia Aguiar Santana. A pretendente: ANDRESSA 
BENOSO ROCCO, profi ssão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1991, residente e domiciliada na Vila Santa 
Virginia, São Paulo, SP, fi lha de Ubirajara Nunes Rocco e de Ana Rosa Benoso Rocco.

O pretendente: NÍCOLAS GAIDAJI ZACHARIAS, profi ssão: instalador de acessórios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 04/12/1992, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Celso Garcia 
Zacharias e de Vera Lucia Gaidaji Zacharias. A pretendente: MAYARA CARDOSO 
OLIVEIRA, profi ssão: instrumentadora cirurgica, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1995, residente e domiciliada na Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Temilson Oliveira e de Marilucia Cardoso da Silva Oliveira.

O pretendente: RAFAEL BARROS DE PAULA FERNANDES, profi ssão: engenheiro 
eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
19/04/1981, residente e domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de João 
de Paula Fernandes e de Olinda Gonçalves Barros Fernandes. A pretendente: ISABELLA 
MORTATTI, profi ssão: administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1989, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Fernando Mortatti e de Lindalva Maria de Barros Mortatti.

O pretendente: SERGIO DA SILVA MOTA, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1967, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo, SP, fi lho de Mariano da Silva Mota e de Cleide 
Antonia Gimenez Mota. A pretendente: LUCIANA DE BARROS SILVA, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-
nascimento: 20/03/1984, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz de Barros Silva e de Maria de Barros Silva.

O pretendente: ALAN DINIZ, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, naturalidade: em 
Vila Mariana, São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1990, residente e domiciliado no 
Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Francisco Diniz e de Cristina Balthazar 
Bonesi Diniz. A pretendente: NATHÁLIA LÚCIA SEVILHA FRANCISCO, profi ssão: 
hoteleira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
11/03/1991, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, fi lha 
de Anselmo Augusto Francisco e de Vera Lúcia Sevilha Bozelli Francisco.
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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:

A pretendente: URSULA TAVEIRA DOMINGUES DA CRUZ MACHADO, profi ssão: 
bióloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Casa de Portugal, RJ, data-nascimento: 
04/11/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lha de Elmo 
Marques da Cruz Machado e de Maria de Fátima Taveira Domingues da Cruz Machado. 
A pretendente: AMANDA CAROLINE PAULO, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
05/03/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Paulo Filho e de Sandra Regina da Silva Paulo.

O pretendente: DANILO GOMES DE SOUZA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Butantã, SP, data-nascimento: 29/03/1983, residente e 
domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Gomes de Souza e de 
Maria Rejane da Silva de Souza. A pretendente: PERLA APARECIDA DA CONCEIÇÃO 
HERRERA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 26/12/1987, residente e domiciliada no Parque 
Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Herrera e de Josefa da Conceição.

O pretendente: LEONARDO RODRIGO DE OLIVEIRA COSTA, profi ssão: lavador de 
autos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
14/10/1991, residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Mario de 
Oliveira Costa e de Valeria Rodrigues Costa. A pretendente: NATHALIA DA COSTA 
NUNES, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca, SP, data-nascimento: 18/10/1988, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Nunes e de Maria Aparecida da Costa Nunes.

O pretendente: MURILLO HENRIQUE VINAGRE DE LIMA, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1995, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Edi Marcos Vinagre 
de Lima e de Marlene Couto Lima. A pretendente: ANA BEATRIZ BRITO FERRARI, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 08/04/1996, residente e domiciliada no Parque Fongaro, São Paulo, 
SP, fi lha de João Ferrari e de Silvana Aparecida Brito.

O pretendente: RONALDO ALVES DE SENA, profi ssão: auxiliar de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1992, residente 
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no de Sena e de 
Maria José Alves de Sena. A pretendente: ANDRESSA DE PAULA, profi ssão: auxiliar 
de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/07/1998, residente e domiciliada no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lha de Decio de 
Paula e de Jucinete Oliveira Santos de Paula.

O pretendente: WAGNER BRANDÃO TORRES, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 18/03/1980, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Aluizio Bezerra 
Torres e de Maria Jose Brandão Torres. A pretendente: KELLY APARECIDA FELIX 
CARLOS, profi ssão: corretora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 28/06/1983, residente e domiciliada na Vila São 
Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Vieira Carlos e de Maria Guiomar Carlos.

O pretendente: BRUNO APARECIDO RODRIGUES GONÇALVES, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Utinga - Santo André, SP, data-nascimento: 16/04/1987, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Pedro Gonçalves 
e de Ozana Laurindo Rodrigues Gonçalves. A pretendente: BRUNA GONÇALVES LEITE, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 05/03/1990, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha de 
Isaias Gonçalves Leite e de Lucinete Pereira dos Santos Gonçalves Leite.

O pretendente: EDUARDO FUSCO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/05/1990, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, filho de Antonio Fusco 
e de Anadir Henrique Fusco. A pretendente: NATHALIA SANTANA MARTINS, 
profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/01/1990, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Santana Martins e de Silvana Antonia da Silva Martins.

O pretendente: FELIPE RAMALHO DE CAMPOS, profissão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1992, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, filho de Ruy Barbosa 
de Campos e de Lilian Fares Ramalho de Campos. A pretendente: NATHÁLIA 
STAGLIANO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, data-nascimento: 19/05/1993, residente e domiciliada no Parque 
da Mooca, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Stagliano e de Marina Garcia.

O pretendente: VINICIUS PAPASIDERO, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1991, 
residente e domiciliado na Vila Anadir, São Paulo, SP, filho de Valdir Papasidero 
e de Maria Josefina Papasidero. A pretendente: RENATA MICHELE DA SILVA, 
profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Guilherme, SP, data-nascimento: 18/04/1982, residente e domiciliado na Vila 
Anadir, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Silva e de Maria de Fatima Felipe 
da Silva.

O pretendente: ANDERSON ALVES DE ALMEIDA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Utinga, Santo André, SP, data-nascimento: 
15/12/1984, residente e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, filho de 
Ariston Alves de Almeida e de Olinda Aparecida Rego de Almeida. A pretendente: 
PAULINA DE JESUS DE SOUSA, profissão: auxiliar de laboratório, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Cipó, BA, data-nascimento: 22/06/1989, residente e 
domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, SP, filha de Manoel Gonçalves de 
Sousa e de Maria Alice de Jesus.

O pretendente: RICARDO MARTINS MACHADO, profissão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
22/08/1981, residente e domiciliado em Santo André, SP, filho de João Alberto 
Filgueiras Machado e de Ruth Martins Machado. A pretendente: KELLY MIDORI 
MURAKAMI, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1981, residente e domiciliada no Parque 
Residencial Oratório, São Paulo, SP, filha de Tetsuo Murakami e de Massaé 
Murakami.

O pretendente: VALDINEI GOMES MARTINES, profissão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
05/02/1983, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, filho de Solange 
Aparecida Gomes Martines. A pretendente: DEISE VASQUES DOS SANTOS, 
profissão: gerente de clínica de estética, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1976, residente e domiciliada em São 
Caetano do Sul, SP, filha de Osvaldo Augusto dos Santos e de Lourdes Vasques 
dos Santos.

“O ano de 2018 tem o 
potencial de pro-
vocar uma escalada 

(militar), não necessariamente 
porque alguma das partes de-
seja iniciá-la, senão por uma 
deterioração gradual [das re-
lações]. Isto é o que nos levou 
a aumentar o nosso nível de 
preparação”, disse o general 
Nitzan Alon, chefe de Opera-
ções do Exército em uma nada 
habitual entrevista à Rádio do 
Exército de Israel.

Segundo Alon, Assad está 
a ponto de apagar os últimos 
focos das zonas rebeldes no 
sudoeste do país, ao longo 
das fronteiras jordaniana e 
israelense, o que facilitaria 
aos aliados do regime sírio 
concentrar-se em Israel. “Não 
estamos permitindo que este 
tipo de coisas ocorram sem a 
nossa intervenção. Estamos 
atuando e continuaremos a 
atuar”, afi rmou o general, apa-
rentemente referindo-se aos 
ataques israelenses na Síria 
contra alvos iranianos e do 

Soldados de Israel fazem manobras perto da Faixa de Gaza.

O Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais está 
preparando sugestões de mu-
danças legislativas com o 
objetivo de combater o crime 
organizado. O grupo, que conta 
com a participação de chefes 
dos ministérios públicos es-
taduais, reuniu-se ontem (19) 
em São Paulo, para debater as 
propostas que serão encamin-
hadas à Câmara.

“Combatemos o crime or-
ganizado, além dos crimes 
propriamente ditos, sufocando 

economicamente a lavagem de 
dinheiro. Então, são medidas 
que precisam ser tomadas para 
que secar o dinheiro do crime 
organizado. E também temos 
que combater a infi ltração do 
crime organizado nas áreas pú-
blicas, com agentes públicos”, 
disse o procurador-geral de São 
Paulo, Gianpaolo Smanio, após 
a primeira sessão de discussões.

Entre as mudanças a serem 
propostas na lei, estão meios 
para facilitar a perda de bens 
utilizados por organizações 

criminosas. “Podemos ter, por 
exemplo, uma legislação de 
perda de bens, para que pos-
samos imediatamente tirar de 
circulação qualquer bem ligado 
ao crime organizado”, afi rmou 
Smanio. Os procuradores quer-
em endurecer o cumprimento 
da pena de pessoas condena-
das por participação no crime 
organizado, o que pode ser 
feito difi cultando a progressão 
do regime quando se tratar de 
crime organizado.

“É preciso separar bem o que é 

crime organizado e o que não é, 
para que as medidas possam ser 
as mais duras possíveis”, acres-
centou o procurador-geral de 
São Paulo. Parte das sugestões 
será encaminhada à comissão 
da Câmara responsável por 
elaborar um anteprojeto de lei 
para combater o tráfi co de dro-
gas e armas no país. O grupo, 
presidido pelo ministro do STF, 
Alexandre de Moraes, vai propor 
um texto com medidas investi-
gativas, processuais e de regime 
de cumprimento de pena (ABr).

Exército israelense se prepara 
para uma guerra em 2018

General do Exército israelense advertiu ontem (19) que as possibilidades de guerra no norte do país 
são altas, dadas as vitórias do presidente sírio, Bashar al Assad, e seus aliados Irã e a milícia xiita 
Hezbollah, na guerra civil do país vizinho
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entre um terço e metade dos 
seus sistemas. O primeiro-mi-
nistro israelense, Benjamin Ne-
tanyahu, mostrou um pedaço 
do drone iraniano durante seu 
discurso na Conferência de Se-
gurança de Munique, acusando 
o Irã e pedindo ao mundo que 
reconheça e reaja perante esta 
agressão.

“Reconhece?”, perguntou 
Netanyahu ao representante 
iraniano, MohamMad Yavad 
Zarif, ministro de Relações Ex-
teriores iraniano, presente na 
conferência. “Deveria, porque é 
seu”, continuou. Para o general 
Nitzan Alon, se houvesse uma 
guerra seria provável que o Irã 
encorajasse seus aliados a lutar 
contra Israel desde o Líbano, a 
Síria e, potencialmente, tam-
bém desde a Faixa de Gaza. 

Membros do Exército is-
raelense advertem, há anos, 
que um possível confl ito com 
o Hezbollah seria devastador 
tanto para Israel como para o 
Líbano (ABr/EFE).

Hezbollah na passada semana.
Na manhã de 10 de feverei-

ro, um drone, segundo Israel 
de origem iraniana, entrou no 
espaço aéreo israelense e foi 
derrubado por um helicóptero 
da Força Aérea poucos minutos 
depois. Como resposta, caças 
israelenses efetuaram uma sé-
rie de bombardeios de posições 
militares iranianas na Síria, 
incluindo a base móvel desde 

onde era pilotado o drone. 
Durante os bombardeios, um 
dos caças F-16 israelenses caiu 
ou foi derrubado (o Exército 
ainda investiga o fato) e o piloto 
e o copiloto - que saltaram do 
aparelho antes de cair - fi caram 
feridos.

Isto provocou uma nova ro-
dada de ataques, após a qual o 
Exército israelense assegurou 
ter deixado graves danos na 

Um grupo de cientistas da 
Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, anunciou 
que conseguiu, pela primeira 
vez, desenvolver embriões de 
ovelhas contendo células hu-
manas. O sucesso da pesquisa 
abre a possibilidade de órgãos 
humanos serem transplanta-
dos em animais, fazendo com 
que eles possam ser genetica-
mente personalizados e fi car 
compatíveis com a pessoa que 
os receberá.

Segundo os cientistas, os 
embriões cresceram contendo uma 
célula humana a cada 10 mil de ovelha. 
Agora eles estão planejando implantar 
células-tronco humanas em embriões de 

Estudo pode aumentar as possibilidades de 

transplantes de órgãos.

Cientistas criam 1º embrião
de ovelha com células humanas

diabético, tratando-o quase completa-
mente”, afi rmou o líder do projeto, Hiro 
Nakauchi.

Ainda de acordo com os pesquisado-
res, os embriões se desenvolveram bem 
durante os primeiros 28 dias e inclusive 
poderiam se tornar seres vivos, mas o 
experimento precisou ser interrompido 
por questões éticas. Para obter um re-
sultado mais detalhado sobre o estudo, 
seria preciso esperar alguns meses, para 
descobrir quais órgãos seriam formados 
pelas células humanas e as consequências 
ao animal.

Anteriormente, esse tipo de experi-
mento era realizado em porcos, mas as 
ovelhas foram escolhidas por seus órgãos 
serem de tamanhos semelhantes aos dos 
humanos (ANSA).

ovelhas geneticamente modifi cadas para 
desenvolver um pâncreas. “Nós já criamos 
um pâncreas de rato em ratos e depois o 
transplantamos para um exemplar de rato 
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