
Incomensuráveis são 

os méritos atribuídos 

a Pitágoras, embora se 

trate de fi gura imprecisa 

historicamente, uma vez 

que nada deixou escrito

As primeiras referências a 
esse monumental lega-
do datam de 100 anos 

após sua morte, em torno de 
497 a.C., e devem-se a Filolaus, 
que nos repassou o que apren-
deu com um dos discípulos de 
Pitágoras. Mais tarde, também 
Platão fez menção aos seus en-
sinamentos – não se referindo à 
pessoa física, mas à Escola Pi-
tagórica. Mais recentemente, o 
fi lósofo e matemático Bertrand 
Russell o classifi cou como “um 
dos maiores homens de todos 
os tempos”.

Pitágoras nasceu na ilha 
de Samos, na região então 
conhecida como Ásia Menor, 
e durante 30 anos percorreu 
Egito, Babilônia, Síria e, pos-
sivelmente, Pérsia e Índia, 
locais onde acumulou ecléticos 
conhecimentos em geometria, 
aritmética, astronomia, fi loso-
fi a, misticismo e religião. Por 
muitos anos permaneceu no 
Egito, onde se fez sacerdote 
para melhor entender os ritos 
e religiosidades.

Por volta de seus 50 anos, 
retornou à terra natal e, indis-
pondo-se com um governante 
tirano, decidiu emigrar para 
Crotona, na Calábria, região 
do sul da Itália, de dominação 
grega. Ali se estabeleceu, aglu-
tinando uma plêiade de mais de 
uma centena de membros, for-
mando o que alguns historiado-
res honrosamente classifi cam 
como a primeira universidade 
do mundo, fi cando conhecida 
como Escola Pitagórica.

Suas atividades se viram, 
desde então, envoltas por 
um véu de mitos e lendas, 
notabilizando-se por séculos 
como uma irmandade intelec-
tual e espiritualista. Politeísta 
e mística, nela preponderava 
uma espécie de sincretismo 
religioso, incluindo a crença 
na imortalidade da alma, cujo 
aperfeiçoamento ocorreria 
através de sucessivas reen-
carnações.

No dia a dia, realizavam-se 
práticas de purifi cação e ele-
vação moral através de uma 
vida ascética, austera, devo-
ção à obediência, à lealdade, 
aos segredos da Escola e pelo 
combate à preguiça e à cólera. 
Seus aforismas perpassam os 
séculos pelos valores que ense-
jam, e peço licença para recitar 
dois deles: “Com organização e 
tempo encontra-se o segredo 
de fazer tudo e tudo fazer bem” 
e “Ajuda teus semelhantes a 
levantar a carga, mas não a 
carregues”.

Os estudos de aritmética, 
geometria, música e astro-
nomia eram, por sua vez, as 
formas de purifi cação da men-
te. E, para purifi car o corpo, 
os membros abstinham-se de 
beber vinho e comer carne. 
Daí ser improvável a versão 
de que Pitágoras teria co-
memorado a demonstração 
do teorema que leva o seu 
nome com a matança de 100 
bois. A propósito, a palavra 
“hecatombe” provém dessa 
lenda (do grego hecaton, que 
signifi ca “cem”) e chegou até 
nossos dias signifi cando, em 

seu sentido fi gurado, “carni-
fi cina” ou “grande derrama-
mento de sangue”. 

E, ainda a respeito do teo-
rema, se coube a Pitágoras o 
mérito da demonstração, por 
outro lado essa relação entre 
a soma dos quadrados dos 
catetos com o quadrado da 
hipotenusa em um triângulo 
retângulo já era conhecida 
dos babilônios, chineses e 
hindus alguns séculos antes. 
A palavra “matemática” sur-
giu com os pitagóricos (ma-
thematikós, em grego), com 
a concepção de um sistema 
de pensamento em bases 
dedutíveis, e deles advém o 
conhecido aforisma de que “a 
matemática é o alfabeto com 
o qual os deuses escreveram 
o universo”. 

Até então, a geometria e a 
aritmética tinham um caráter 
utilitário, intuitivo, fulcra-
do em problemas práticos, 
sendo fruto dos pitagóricos 
a classifi cação dos números 
em pares, ímpares, primos 
e racionais (estes são todos 
os números que podem ser 
representados na forma de 
fração). Conta uma das tantas 
lendas que grande celeuma se 
instalou entre os pitagóricos 
em virtude da irracionalidade 
da raiz quadrada de 2. Como 
explicar um triângulo retân-
gulo cujos catetos são iguais a 
1, e o resultado da hipotenusa 
seja um número não admitido 
por eles? 

Para eles, os números tinham 
preceitos místicos e, mesmo 
assim, um ousado discípulo 
chamado Hipasus de Meta-
pontum propôs uma solução 
para o problema, admitindo 
números fora do espectro dos 
racionais. O que aconteceu 
com o infeliz? Foi atirado ao 
mar, pois estavam em um na-
vio quando se confrontaram. 
Narrativas fatídicas à parte, 
também dos pitagóricos advêm 
estudos sistematizados de 
alguns poliedros e polígonos 
regulares, sobre proporções, 
números decimais e a seção 
áurea ou divina. 

Na astronomia, os pitagó-
ricos cristalizaram a ideia de 
que há uma ordem que domi-
na o cosmo (termo também 
cunhado por eles, que em 
grego signifi ca “harmonia”) e 
que as leis que regem o uni-
verso podem ser expressas 
por relações matemáticas. Pela 
observação atenta dos astros, 
admitiram teorias inovadoras 
para a época, a despeito de 
nem sempre serem precisas: 
declararam que a Terra seria 
esférica e distinguiam as 
estrelas dos planetas, que se 
moviam em órbitas circulares 
ao redor da Terra.

A Escola Pitagórica repre-
senta um dos importantes 
marcos da humanidade, pois 
a despertou para o sublime 
prazer de pensar, que culmi-
nou com o retumbante pensa-
mento cartesiano cogito, ergo 
sum. E, nesse espírito, não 
me contenho e peço licença 
para concluir com mais dois 
ensinamentos atribuídos a 
Pitágoras: “Não é livre quem 
não consegue ter domínio 
sobre si” e “Educai as crianças 
e não será preciso punir os 
homens”.
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MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Empresa possui prestador de serviço enquadrado no simples nacional, o 
serviço é de manutenção de computadores prestado pelo próprio sócio, 
temos que reter o INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SERÁ DEMITIDO ALEGA QUE NÃO PODE SER 
DEMITIDO POR FALTAR MENOS DE 1 ANO PARA APOSENTADORIA, 
COMO PROCEDER?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há estabilidade 
ao empregado em vias de aposentadoria, salvo previsão em conven-
ção coletiva de trabalho. Desta forma, deverá ser verificado junto ao 
sindicato se há estabilidade para este caso.

DATAS DE APURAÇÃO E VENCIMENTOS
Quais as datas de apuração e vencimentos da REINF e DCTFweb? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE FÉRIAS
Pagamento das férias de um funcionário que teve seu salário reduzido 
dentro do período aquisitivo, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO QUE PERDEU CERTIDÃO 
CIVIL E RG, COMO PROCEDER?

Não há legislação trabalhista que efetivamente proíba a contratação 
do trabalhador quando o mesmo não dispõe dos documentos pesso-
ais mencionados na pergunta. A CTPS será o documento de caráter 
efetivamente obrigatório. Contudo, por conta das informações obri-
gatórias a serem prestadas no eSocial, a ausência destes documentos 
praticamente não permitirá a conclusão do cadastro do trabalhador.

REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
Funcionária manifestou interesse em reduzir sua jornada de trabalho de 8 
para 6 horas, trabalhando em meio expediente e ciente de redução sala-
rial, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SANTO ANDRÉ - FORO
DE SANTO ANDRÉ. 4ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0029119-
13.2011.8.26.0554. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Reque-
rente: Banco Finasa Bmc S/A. Requerido: Sebastião Jose Teodoro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029119-13.2011.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEBASTIÃO JOSE TEODORO, RG 674057494, CPF 635.086.058-68, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Finasa Bmc Sa, ale-
gando em síntese: que celebrou em 29/10/2010 o Contrato de Alienação Fiduciária nº 0240105890, e
que cedeu ao requerido o bem a seguir descrito: Modelo: XT 660 R Marca: YAMAHA Ano: 2007/2007
Cor: AZUL Placa: DVV7969 Renavam: 938442023 UF: SP Chassi: 9C6KM003070006903 Revenda:
BANCO FINASA S/A; que por sua vez, recebeu o bem alienado e se obrigou a pagar em 36
contraprestações mensais, com vencimento a partir de 28/11/2010, o valor de R$ 15.175,16. Aduz ain-
da, que o requerido deixou de efetuar o pagamento das referidas parcelas mensais, a partir da que se
venceu em 28/12/2010. Iniciado o processamento do feito, em 08/08/2011, foi pelo MM. Juiz acatado o
pedido liminar de Busca e Apreensão, todavia o bem não foi encontrado; em 14/08/2015 a parte autora
requereu a conversão da presente demanda em execução de título extrajudicial, o pedido foi deferido
em 14/09/2015, porém, até a presente data, o requerido não foi encontrado no endereço constante dos
autos para a sua devida citação. 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 03 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, e para que proceda ao pagamento da dívida de
R$ 22.116,15 (julho/2015); ao montante devido, deverá ser acrescido o percentual de dez por cento
(10%), ora fixados a título de honorários advocatícios (art. 652, “caput”, c.c. art. 652-A, “caput”, ambos
do CPC, com redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06); em caso de integral pagamento da dívida no pra-
zo supra assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, § único, do CPC, com
redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06). O(a) executado(a), poderá opor-se à execução por meio de
embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de quinze (15) dias, contados da data juntada aos au-
tos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736, c.c. art. 738,
do CPC, com redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06). Observe-se, ainda, que reconhecendo o executa-
do o débito, poderá efetuar no prazo de embargos o depósito de 30% do valor da execução, incluídos
custas e honorários advocatícios, podendo pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 745-A do CPC). Outrossim, diante da planilha apre-
sentada o valor da causa corresponde ao valor de R$ 22.116,15, procedendo-se às devidas anotações.
Não sendo embargada 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 15 de janeiro de 2019.                                               (06 e 07)

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1022510-25.2016.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lourenço Chohfi e s/m Beatriz Jafet Chohfi, Nagib Chohfi e s/m Célia Cury 
Chohfi, Raul Ragueb Chohfi e s/m Sandra Sarruf Chohfi, José Mauricio Carvalho Cerqueira, José Jorge 
dos Santos Silva, Luiz Henrique Cembrero e s/m Catia Cristina de Mira Cembrero 124.925.398-57 e 
Gualter de Carvalho Andrade e s/m Marcia Cristina Vianna Andrade, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Luciani de 
Souza Soares e Vagner Antonio Soares ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel situado na Rua Tomas Barbosa, 151, Jardim Santa Adélia, nesta Capital, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias da publicação. 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. 

3ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008738-
72.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIELA 
PEREIRA DE FARIA, Brasileiro, Solteira, RG 39773467, CPF 009.767.641-13, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por VSTP Educação Ltda, procedeu-se 
o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de R$ 2.127,26 junto ao Banco Itaú Unibanco 
S.A. (fls. 67 dos autos). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso  III 
do CPC), manifeste-se sobre o bloqueio on line junto ao Banco Itaú Unibanco S.A no valor de R$ 
2.127,26, nos termos do § 3º, do art. 854, do CPC. Não havendo manifestação, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2018 - Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2018, às 10:00 (dez) horas, em sua sede 
social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os 
acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social 
da empresa, convocados por carta, configurando-se a Assembleia perfeitamente regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, 
que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, o 
senhor Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença de Acionistas, o comparecimento de acionistas 
representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, 
a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial 
e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; (b) - Destinação do Resultado do Exer-
cício; (c) - Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos de que 
trata o artigo 131, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, com as alterações posteriores. Barueri, 07 de agosto de 2018. Patrícia Beltran Fernan-
des - Diretor Presidente. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à deliberação dos acionistas 
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras pertinentes, correspondentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, informando ainda que os referidos documentos foram publicados simultaneamente no 
jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios, da Capital de São Paulo, edição de 27 de julho de 2018. 
Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à unanimidade, sem restrições. Dan-
do sequência, a Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos com base nos lucros líquidos apurados no exercício 
findo em 31/12/2017, que inclui parte de lucros de exercícios anteriores, submetendo a proposta à discussão e votação, verificando-se 
que a mesma foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proceder o pagamento da quantia de R$3.000.000,00 (três 
milhões de reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, iguais, mensais e sucessivas, ininterruptamente, vencida a 
primeira em 1º/04/2018, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, vencendo- se a última em 1º/03/2019. Encerrando-se os 
assuntos a serem tratados, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse deu 
por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos 
acionistas e membros da mesa diretiva. Declaramos estar conforme o original. Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernan-
des - Secretário. Acionistas: Patrícia Beltran Fernandes; Nelson Fernandes; Odila de Camargo Fernandes; Ivone Beltran Fernandes; Ivani 
Regina Camargo Fernandes; Sioni Camargo Fernandes; Sueli Camargo Fernandes Fonseca; Carlos Francisco Fernandes Júnior; Wagner 
Vaner Salvatico; Coraci Gallo Barbosa; Maurício Beltran Fernandes; Ronaldo Beltran Fernandes; Declaramos estar conforme o original. 
Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos da Lei nº 8.906/94 - artigo 
1º: Prof. Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB.SP. nº 30.191. JUCESP nº 581.671/18-1 em 13/12/2018.

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE VLADIMIR MASTANDREA, REQUERIDO POR 
LUCIANA MASTANDREA DO VALLE - PROCESSO Nº1093537-68.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo 
Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
para decretar a INTERDIÇÃO de Vladimir Mastandrea, CPF: 172.544.638-31, RG: 221329407, 
nascido em 12/06/1970, filho de Waldemar Mastandrea e Nilde Mastandrea, portador de retardo mental 
leve (F 70 pela CID 10), residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 551, Apartamento 56 
- 5 º Andar, Bela Vista - CEP 01317-000, São Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil relacionados 
aos direitos de natureza patrimonial e negocial, tais como: lidar com quantias maiores do que cem reais 
(R$ 100,00) por mês, ter conta bancária, contrair dívidas, fazer empréstimos, usar cartão de crédito, 
hipotecar, vender e comprar bens de maior valor e decidir pelo regime de casamento, nomeando-lhe 
Curadora Definitiva, na pessoa de sua irmã, Luciana Mastandrea do Valle, CPF: 172.544.668-57, RG: 
221329419, brasileira, secretária, casada, residente e domiciliada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 
551, Apartamento 56 - 5 º Andar, Bela Vista - CEP 01317-000, São Paulo-SP. Em obediência ao disposto 
no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a 
ser publicada por três vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalos de dez (10) dias, uma vez na 
imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste E. Tribunal de Justiça) e na plataforma 
do E. Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deverá ser providenciada pela 
Curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, comprovando nos autos, sob pena de destituição e 
responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na 
imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do Código de Processo Civil). A publicação na rede mundial de 
computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-
SAJ do E. Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do E. Conselho Nacional 
de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento.. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1011842-63.2014.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Kuniaki Kuraba e s/m Reiko Kuraba, João Brito do Nascimento e 
s/m Cristina Iglesias Rallo do Nascimento, Sandra de Moraes Vaz, Cristovão Ricardo Marinho e s/m 
Angelita Antonia Domiciano Klein, Sergio Akio Kuraba, Sônia Assami da Costa, Ademir Sidnei Ferreira da 
Costa e Everton Klein Marinho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que ANTONINHO JOÃO TATTO PRIMO e FERNANDA INÊS 
ROSSI TATTO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
situado na Rua Cássio de Campos Nogueira, 263, Jardim das Imbuias, nesta Capital, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias da publicação. 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. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027916-
76.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LUIZ FERNANDO BETTAMIO, CPF 266.293.487-53, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. 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, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 51.265,33 (em 01/08/2018), 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. 

O estudo verifi cou um aumento do “bem-estar”, melhoria na 

socialização offl ine e redução da polarização política.

O estudo verifi cou entre 
os entrevistados um au-
mento do “bem-estar”, 

melhoria na socialização offl ine, 
redução da polarização política 
e uma queda do tempo de pre-
sença na plataforma após o fi m 
do levantamento.

O trabalho, que envolveu 
2,8 mil pessoas residentes nos 
EUA, constatou que a interrup-
ção reduziu o tempo em redes 
sociais, “liberando” em média 
uma hora por dia dos partici-
pantes. Eles relataram ter se 
dedicado a outras atividades, 
como assistir televisão e sociali-
zar com familiares e amigos. Os 
autores também examinaram o 
acompanhamento de notícias e 
o engajamento político. 

Foi observada uma queda de 
15% no tempo dedicado a no-
tícias. As pessoas fora da rede 
social acompanharam menos 
questões de atualidade política 
e iniciativas de governantes, 
como do presidente Donald 
Trump. O estudo verifi cou uma 
diminuição da polarização e 
exposição a mensagens com 
conteúdos de críticas fortes a 

No próximo dia 19 (terça-
-feira) cidades de todo o mundo 
poderão apreciar no céu a maior 
superlua do ano de 2019. Isso 
porque o evento ocorrerá no 
momento em que a Lua estará 
na fase cheia. Segundo a União 
Astronômica Italiana (Uai), o 
fenômeno acontece quando a 
Lua está a uma distância da 
Terra inferior a 110% do peri-
geu - ponto da órbita em que 
um planeta está mais próximo 
da Terra - da sua órbita. 

Nesta data, a Lua atingirá o 
perigeu a 356.761 quilômetros 
da Terra, às 9h03. No entanto, 
às18h17, a Lua irá aparecer 
maior do que é habitual, tanto 

pelo fenômeno, quanto por 
estar próxima do horizonte, o 
que garante um “efeito extra 
de ampliação”. De acordo com 
os dados, no céu de fevereiro 
também surgirão alguns plane-
tas visíveis a olho nu. 

No dia 18, antes do nascer 
do sol, será possível observar a 
conjunção entre Vênus e Satur-
no no horizonte a sudeste, que 
se encontrará na constelação 
de Sagitário. Além disso, logo 
depois do pôr do sol, Mercú-
rio fi cará visível no horizonte 
ocidental. Já Júpiter, Vênus 
e Saturno poderão ser vistos 
apenas pela manhã, no oriente, 
antes do nascer do sol (ANSA).

Fenômeno poderá ser visto no dia 19 de fevereiro.

Pesquisa mostra
impactos no bem-estar de 

usuários ao deixar Facebook
Uma pesquisa de acadêmicos das universidades de Stanford e de Nova York, mostrou impactos 
positivos em pessoas que pararam de usar a rede social Facebook durante um período
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rs e também foram acompanhadas 
no estudo. “Os participantes 
relataram que estavam passan-
do menos o Facebook, tinham 
desinstalado o app de seu tele-
fone e estavam fazendo um uso 
mais decidido da plataforma”, 
diz o texto.

Segundo os autores, essas 
respostas vão ao encontro da 
percepção de impactos positi-
vos na vida dos usuários, ao en-
cerrar ou reduzir o engajamento 
na rede social. “A desativação 
fez com que as pessoas apre-
ciassem mais o Facebook, tanto 
em seus impactos positivos 
quanto negativos em sua vida”, 
destaca a pesquisa.

O levantamento avaliou 2,8 
mil usuários da rede social e 
convidou-os a interromper o 
uso durante um mês, espe-
cifi camente na reta fi nal das 
eleições legislativas promovidas 
no ano passado nos Estados 
Unidos. Foram avaliadas tanto 
pessoas que desativaram seus 
perfi s quanto aquelas que não 
o fizeram, técnica chamada 
em pesquisas de “grupos de 
controle” (ABr).

determinadas visões políticas. 
Houve queda no índice formu-
lado pelos autores. Contudo, 
eles alertam para o fato de 
que esse resultado não foi 
signifi cativo e não pode ser ge-
neralizado como uma mudança 
de postura em relação a temas 
como o partido de preferência, 
por exemplo.

Também foram analisados 
indicadores relacionados ao 
bem-estar das pessoas que 
participaram do estudo. “A de-
sativação da rede social trouxe 
pequenas, mas signifi cativas 
melhorias no bem-estar e, em 

particular, em registros de 
felicidade, satisfação de vida, 
depressão e ansiedade”, conclu-
íram os acadêmicos. Na escala 
utilizada, esses impactos foram 
equivalentes a cerca de 25% 
a 40% de efeitos percebidos 
em intervenções psicológicas, 
como terapias individuais e 
em grupo.

Outro ponto avaliado foi a 
continuidade do uso do Face-
book pelos participantes. Eles 
relataram, em média, um tempo 
na plataforma 23% menor do 
que o dispendido pelas pessoas 
que não desativaram as contas 

Maior ‘Superlua’ de 2019 
iluminará céu neste mês

ANSA
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