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O ônus de reativar 

marcas falidas não se 

encerra no esforço do 

futuro titular em resgatar 

sua dignidade e prestígio.

São muitas as empresas 
cujas marcas, tradicio-
nais e renomadas no 

mercado, não foram capazes 
de se manter economicamente 
saudáveis e acabaram em meio 
a processos de recuperação 
judiciais fracassados e falên-
cias que entopem até hoje o 
Judiciário. Entre os muitos 
exemplos que podemos citar 
está o Mappin, centenária 
loja de departamentos que 
marcou o Brasil especialmente 
nas décadas de 1980 e 1990, e 
que em junho voltou com uma 
plataforma online sob coman-
do da Blue Group, empresa 
responsável pela operação 
digital da varejista Marabraz.

O grupo adquiriu a marca 
Mappin em leilão por R$ 5 mi-
lhões – valor abaixo dos R$ 12 
milhões avaliados - e aposta na 
estratégia de alavancar um novo 
negócio varejista apoiando-se em 
um nome ainda conectado com 
um nicho signifi cativo de consu-
midores. Mas quais são os riscos 
de resgatar uma marca até ontem 
famosa, mas hoje decadente?

Na maioria das vezes essas 
marcas estiveram vinculadas 
ou carregaram consigo as-
pectos negativos vivenciados 
por seus titulares, de forma 
que restaurar e reinseri-las 
no mercado demandará in-
vestimentos signifi cativos para 
quebrar esse ranço deixado 
principalmente quando há pro-
cessos trabalhistas e dívidas. 

O ônus de reativar marcas fa-
lidas não se encerra no esforço 
do futuro titular em resgatar 
sua dignidade e prestígio. Vai 
além: pode caracterizar suces-
são empresarial e trabalhista, 
atraindo para o novo titular um 
passivo importante e não menos 
danoso a quem dela fará uso.

Tal situação foi verificada 
em caso envolvendo a mar-
ca CALFAT, que pertencia à 
empresa Garance Textilel. Na 

ocasião, a empresa Coteminas 
requereu o registro da mesma 
marca CALFAT em seu próprio 
nome, mas posteriormente, 
acabou por adquirir a empresa 
Garance Textile, detentora da 
marca anteriormente. Com essa 
manobra, o TRT da 2ª Região 
entendeu que a real intenção 
das empresas era promover a 
transferência de titularidade 
da marca. Isso se caracterizou 
uma sucessão empresarial e a 
Coteminas teve de assumir a res-
ponsabilidade pelo pagamento 
do passivo trabalhista existente.

Mas obviamente há outros 
aspectos que se distinguem 
das questões jurídicas. Mar-
cas como a Mappin emergem 
nostalgia em várias gerações 
que vivenciaram momentos 
marcantes em suas vidas. 
Compras de Natal, presentes 
ou a aquisição de algo especial 
na loja que oferecia um preço 
atrativo e facilidade de compra 
no crediário. As propagandas 
também marcaram os anos de 
1980 e 1990, uma vez que a 
empresa investia pesado em 
publicidade e o inesquecível 
jingle que ainda está na cabeça 
daqueles com mais de 30 anos. 

Além do Mappin, Mesbla, Va-
rig, Vasp, PanAm, Transbrasil, 
Arapuã são exemplos de mar-
cas cujos valores a ela atribu-
ídos eram signifi cativamente 
relevantes, mas ainda assim, 
incapazes de sustentar ou-
tros fatores empresariais que 
recaiam sobre seus titulares. 
Muitas dessas marcas ainda 
valem milhões e estão disponí-
veis para serem arrematadas e 
voltarem ao mercado, mas cujo 
investimento exige estratégia.

Com isso, é imprescindível 
àquele que pretende reativar 
determinada marca, que um dia 
foi tradicional, renomada e de 
prestígio, que leve em conside-
ração tais aspectos. Se o Mappin 
voltará a ser um sucesso como 
foi nas décadas passadas, isso 
só o tempo vai dizer.

 
(*) - É sócio da Moura Rocha 
Advogados, especialista em 

Propriedade Intelectual (www.
mourarocha.com.br).

O que a volta do Mappin 
tem a nos dizer sobre as 

marcas falidas
Henrique Moura Rocha (*)
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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:
O pretendente: ANDRE MULLER DE LIMA, de nacionalidade brasileiro, economista, 
solteiro, nascido no dia 17/03/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesus Ignácio de Lima e de Consuelo Muller de Lima. A 
pretendente: BIANCA FARIA ZANINI, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, 
nascida no dia 29/04/1991 em São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fábio Zanini e de Marinês Mello Faria Zanini.

O pretendente: DANIEL CUNHA COELHO, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido no dia 12/11/1986 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Coelho Filho e de Iliria Gonçalves da Cunha Coelho. A pretendente: 
MARINA KONESKI WESTPHAL, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida no 
dia 21/1 1/1987 em Joinville - SC, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Colaço Westphal e de Maria Lucilia Koneski Westphal.

O pretendente: IVAN COPIN BLASCO, de nacionalidade espanhola, economista, 
solteiro, nascido no dia 05/05/1975 em Espanha, residente e domiciliado em Madri, 
Espanha, fi lho de Francisco Enrique Copin Reza e de Juana Blasco de Martin. A 
pretendente: ARIANE PEDROSO BENTO DE SOUZA LOURENÇO TEIXEIRA, de 
nacionalidade brasileira, publicitária, divorciada, nascida no dia 23/01/1977 em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
de Souza e de Rute Pedroso Bento de Souza.

O pretendente: PEDRO EGYDIO MARCONDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mercadologo, nascido no dia 10/06/1989 em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ornispyr Marcondes de Oliveira Filho e de 
Regina Maria Egydio de Oliveira Carvalho. . A pretendente: NINA RENTÉL SCHELIGA, de 
nacionalidade brasileira, administradora pública, solteira, nascida no dia (03/08/1989) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique 
Scheliga e de Dorothea Stella Rentél.

O pretendente: TOMÁS GABRIEL YAZBEK, de nacionalidade brasileira, economista, solteiro, 
nascido no dia 03/06/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Jacques Namur Yazbek e de Maria Carmelita Yazbek. A pretendente: 
MARINA DAUD LOTAIF, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, 
nascida no dia 11/05/1992 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ricardo Lotaif Junior e de Leda Aparecida Daud Lotaif.
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O pretendente: GUILHERME TERUEL SORÉ, de nacionalidade brasileira, bancário, 
nascido no dia 10/12/1991 em Ourinhos - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edson Soré e de Neila Raquel Teruel Soré. A pretendente: ANA 
CAROLINA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 
(06/08/ 1995) em Itajubá - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Fabio Antonio Soares Ferreira e de Rosilde Aparecida Ribeiro Ferreira.

O pretendente: MARCOS YURI FERNANDEZ DINIZ COHEN, de nacionalidade 
brasileira, economista, solteiro, nascido no dia 13/05/1988 em Cabo Frio - RJ, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos David Cohen e de 
Rita de Cássia Fernandez Diniz Cohen. A pretendente: NAYARA CARDOSO LIMA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssional de marketing, solteira, nascida no dia 09/01/1988 
em Votuporanga - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Milton de Campos Lima e de Eliane Aparecida Cardoso.

O convivente: ANDRE GUSTAVO CLEMENTE, de nacionalidade brasileira, diretor de 
marketing, solteiro, nascido no dia 25/11/1976 em São Paulo - SP, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Clemente e de Maria Izabel Parpinelli 
Clemente. A convivenvte: DAPHNE GARGITTER, de nacionalidade brasileira, gerente de 
marketing, solteira, nascida no dia 14/10/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Fábio Gargitter e de Helenice Rodrigues Coura 
Gargitter. Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

O pretendente: HENRIQUE DE BARROS BUENO, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia 17/09/1991 em Ribeirão Preto - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmir Bueno e de Elaine Ribeiro 
de Barros Bueno. A pretendente: ESTEFANI VALENTE, de nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida no dia 10/06/1992 em Sarandi - PR, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar Geraldo Valente e de Eunice Ferreira 
Valente. Obs.: Tendo sido enviado copia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residencia da pretendente.

O pretendente: FÁBIO FONSECA E SILVA, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (05/03/1984) em São Paulo - SP, residente e domiciliado na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Marcos Silva e de Lia Helena 
Lacerda da Fonseca e Silva. A pretendente: ROBERTA VIEIRA DE MELLO PEPE, de 
nacionalidade brasileira, admnistradora, solteira, nascida no dia 18/04/1989 em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Antonio Naves Pepe e de Maria do Carmo Barbosa Vieira de Mello Pepe.

O pretendente: GUSTAVO TEITELBAUM, de nacionalidade brasileiro, publicitário, solteiro, 
nascido no dia 10/04/1990 em Porto Alegre - RS, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Eliezer Teitelbaum e de Regina Galbinski Teitelbaum. 
A pretendente: LAURA ARAÚJO ZASLAVSKY, de nacionalidade brasileira, psicologa, 
solteira, nascida no dia 24/10/1990 em Porto Alegre - RS, residente e domiciliada na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Jaco Zaslavsky e de Lérida Maria Araújo Zaslavsky.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: MARCOS MANOEL TOMÁZ, estado civil solteiro, profissão pastor, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/09/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Manoel Tomáz e de Ana de Moraes 
Tomáz. A pretendente: LIBINA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 22/08/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José da Silva e de Benedita Francisca 
da Silva.

O pretendente: BRUNO GASPAR DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido em Diadema - SP, no dia 07/12/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Gaspar de Souza e de Madalena Rosa 
Gaspar de Souza. A pretendente: FERNANDA LUZINDO JORGE MARQUES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
21/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emerson 
Veloso Marques e de Ester Luzindo Jorge Marques.

O pretendente: LUIZ ANTÔNIO CORRÊA GAZULHA JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido no dia 13/0 4/1978 em Porto Alegre - RS, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio 
Corrêa Gazulha e de Mara Tereza da Silva Gazulha. A pretendente: VALÉRIA 
SETTON, de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, divorciada, nascida no 
dia 02/08/1977 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, filha de Youssef Hain Setton e de Elisabeth Setton.

O pretendente: CAETANO FERNANDO NOTARI NETO, de nacionalidade brasileira, 
consultor de empresas, solteiro, nascido no dia (27/12/1970) em São Paulo - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Caetano 
Fernando Notari Junior e de Mônica Franco do Amaral Notari. A pretendente: 
THAYS SILVEIRA SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, administradora de 
empresas, solteira, nascida no dia 25/02/1972 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Emilio Sanchez Zamora e de 
Ana Maria Silveira Sanchez.

O pretendente: NELSON DIONISIO DE ALMEIDA JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, empresário, solteiro, nascido no dia 06/07/1982 em Guarulhos - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Dionisio 
de Almeida e de Elza Gaspar de Almeida. A pretendente: MARCIA DOS SANTOS 
VIEIRA, de nacionalidade brasileira, relações internacionais, divorciada, nascida 
no 10/11/1981 em Niterói - RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Drausio Guimarães Vieira e de Roseli dos Santos Vieira.

O pretendente: GABRIEL DE ANDRADE RIBAS BRANCO, de nacionalidade 
brasileira, médico, solteiro, nascido no dia 28/02/1978 em Pindamonhangaba - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hugo Jose Ribas 
Branco e de Maria Apparecida de Andrade Ribas Branco. A pretendente: MARINA 
DIAS DONADELI, de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida no dia 
22/08/1985 em Rio Claro - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Roberto Donadeli e de Adair Natividade Donadei.

O pretendente: THOMÁS BANWELL AYRES, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia 10/0 6/1987 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filho de Paulo Clóvis Ayres Filho e 
de Rosemarie Banwell Ayres. A pretendente: SUSAN NATHALY UQUILLAS 
MOSQUERA, de nacionalidade equatoriana, advogada, solteira, nascida no dia 
20/12/1988 em Guayaquil, Guayas, Equador, residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, filha de William Adolfo Uquillas Cajas e de Maria Elvita Mosquera 
Romero.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de autos, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 18/08/1964, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Syro de Souza Junior e de Neusa Aparecida 
Senna de Souza. A pretendente: CHRISTIANA NEVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Itabuna - BA, no dia 15/11/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Silva e de Rosa das Neves Silva.

O pretendente: BRUNO FIDELES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
policial civil, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 17/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jones Bezerra dos 
Santos e de Simone Fideles do Nascimento Santos. A pretendente: MEIRE DA SILVA 
PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de vendas, nascida nesta 
Capital, Brasilândia - SP, no dia 09/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Raimundo Pereira e de Maria Aparecida da Silva Pereira.

O pretendente: GILBERTO ANTONIO CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido em Piracaia - SP, no dia 10/11/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Camargo e de Benedita Fátima Costa. 
A pretendente: MEIRE SOUZA CUSTODIO, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 04/06/1965, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Manoel Custodio e de Celestina Souza Custodio.

O pretendente: CESARE ANTONIO BARILE, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/12/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Virgilio Barile e de Volpe Cristina. A pretendente: ISAILDES 
BARROS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Sal-
vador - BA (Cartório de RCPN do Paço), no dia 06/10/1956, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Araújo dos Santos e de Maria Madalena Barros.

O pretendente: MARCELO BARILE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 21/11/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ettore Barile e de Maddalena de Laurentis Barile. A 
pretendente: HELEN CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
comercial, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 02/11/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo José da Silva e de Teozilda Maria 
Vasconcelos da Silva.

O pretendente: NELSON HERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 21/09/1970, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nelson Hernandes e de Ivone Derato Hernandes. A 
pretendente: LUCIANA FERREIRA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão secretária, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 20/04/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Ferreira Lima 
e de Maria Alves de Lima.

O pretendente: MATTHEUS VINICIUS SANTOS DE LIMA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 05/06/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Piccoli de Lima e de 
Joelma Santos de Lima. A pretendente: RUTH ISIS DE CAMARGO SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de vendas e serviços, nascida nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 28/05/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdir da Silva Santos e de Cristiane Bueno de Camargo.

Ricardo Zorzetto
Revista Pesquisa Fapesp

Por essa razão, alguns 
especialistas em nu-
trição e saúde pública 

afirmam que o ideal seria 
reduzir ao mínimo o consumo 
dessas comidas industriali-
zadas que apresentam altos 
teores de açúcares, gorduras, 
sal e compostos químicos que 
aumentam a durabilidade ou 
conferem mais aroma, cor e 
sabor.

Apenas em maio deste ano, 
10 novos estudos trouxeram 
resultados indicando possíveis 
efeitos nocivos dos ultrapro-
cessados à saúde. Realizados 
nos Estados Unidos, na França, 
na Espanha e no Brasil, os 
trabalhos quase sempre envol-
veram um número grande de 
participantes. Seus resultados 
reforçam as indicações de 
que esses alimentos estariam 
ligados ao aumento da pressão 
arterial, a alterações nas taxas 
de açúcares e gorduras no san-
gue, a doenças no coração e a 
alguns tipos de câncer, além 
de um maior risco de morrer 
precocemente.

A mais relevante dessas 
pesquisas, porém, avaliou o 
impacto dos ultraprocessados 
em apenas 20 voluntários. 
Apesar dos poucos participan-
tes, o estudo seguiu o modelo 
epidemiológico mais robusto 
conhecido para identificar 
relações de causa e efeito: o 
ensaio clínico controlado e 
randomizado com cruzamento. 
Nesse modelo, separam-se ale-
atoriamente os participantes 
em dois grupos que sofrerão 
intervenções (como tratamen-
tos ou dietas) diferentes, por 
exemplo, A e B. 

Comidas ultraprocessadas favorece o ganho de peso. 

O consumo de comidas ultraprocessadas 
favorece o ganho de peso

Aumentam os indícios de que uma dieta rica em alimentos ultraprocessados pode ser prejudicial à saúde

Na metade do experimento, 
as intervenções são trocadas 
e, ao fi nal, os resultados do 
tratamento A são comparados 
com os do B. Usando essa estra-
tégia, a equipe de Kevin Hall, 
pesquisador dos Institutos 
Nacionais de Saúde (NIH) dos 
Estados Unidos, mostrou, pela 
primeira vez, que uma dieta 
predominantemente baseada 
em produtos ultraprocessa-
dos leva a um ganho de peso 
importante em pouco tempo: 
cerca de 1 quilograma (kg) em 
duas semanas.

Publicado em 16 de maio na 
revista Cell Metabolism, o tra-
balho parece ser o teste mais 
rigoroso a que foi submetida 
a classifi cação de alimentos 
proposta há pouco mais de 15 

anos, e formalizada em 2009, 
pelo epidemiologista brasileiro 
Carlos Augusto Monteiro, da 
Faculdade de Saúde Pública 
da USP. Chamada de Nova, 
essa classifi cação agrupa os 
alimentos em quatro catego-
rias de acordo com o grau de 
processamento: in natura ou 
minimamente processados; 
processados; ultraprocessa-
dos; e ingredientes culinários 
processados. 

Ela serviu de base para o 
Ministério da Saúde elaborar 
em 2014 o Guia alimentar 
para a população brasileira. 
Um dos termos usados nessa 
classifi cação, no entanto, não é 
aceito consensualmente. Para 
engenheiros e pesquisadores 
da área de processamento de 

alimentos, o termo ultrapro-
cessado é inadequado e gera 
confusão.

“O ultraprocessamento con-
siste em processar um alimen-
to além do necessário e pode 
ocorrer em ambiente industrial 
ou doméstico”, conta a enge-
nheira de alimentos Carmen 
Tadini, professora da Poli/USP 
e pesquisadora do Centro de 
Pesquisa em Alimentos. “Al-
guém que, em casa, cozinha 
os legumes além do necessário 
elimina nutrientes e faz um 
ultraprocessado sem ter co-
locado ingrediente industrial 
sintético”, explica. Em sua 
opinião, no lugar de ultrapro-
cessado, o mais adequado seria 
chamar esse tipo de alimento 
de aditivado.

A polícia da Itália fez ontem 
(18) uma operação de busca 
e apreensão no escritório de 
registro civil da Prefeitura 
de Lauriano, nos arredores 
de Turim, no âmbito de uma 
investigação sobre irregulari-
dades em processos de reco-
nhecimento de cidadania para 
brasileiros. O inquérito é con-

duzido pelo Ministério Público 
de Ivrea e apura as hipóteses 
de falsifi cação de documento 
público e corrupção. 

As irregularidades esta-
riam ligadas sobretudo a 30 
processos de certifi cação de 
residência dos candidatos à 
cidadania. Segundo dados 
do Ministério do Interior, os 

brasileiros respondem por 
85% dos pedidos de reco-
nhecimento de cidadania por 
direito de sangue (jus sangui-
nis) feitos em solo italiano em 
2017: 7.014, de um total de 
8.252 - os números excluem 
os procedimentos feitos pela 
rede consular.

Para realizar o reconheci-

mento na Itália, é preciso fi xar 
residência no país durante a 
tramitação do pedido, que 
pode levar alguns meses. 
Diversas investigações já 
levaram até à revogação das 
cidadanias de centenas de 
brasileiros por corrupção e 
irregularidades na certifi cação 
da residência (ANSA).

Nova operação investiga cidadania a brasileiros na Itália
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