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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 Empresas & Negócios

Como empresas globais 
lidam e se adaptam 
ao multilinguismo 

presente na internet 

A maioria das empresas 

entende o papel 

fundamental da internet 

na condução de suas 

estratégias e na busca 

de um modelo que faça 

sentido para o século 

XXI.

No entanto, como os 
padrões da rede estão 
em constante evolução, 

é essencial que as companhias 
acompanhem esses desenvolvi-
mentos e se atualizem, quando 
necessário. Nesse cenário de 
mudanças frequentes, um 
grande desafi o que já temos 
identifi cado é a aceitação total 
dos variados caracteres e nomes 
de domínio existentes na web, 
em um esforço conhecido como 
Universal Acceptance (UA). 

O nome de domínio é uma 
parte essencial da estratégia 
online de qualquer empresa, 
pois age como uma identida-
de permanente perante seus 
clientes, servindo como um elo 
de confi ança ao qual são atrela-
dos os certifi cados digitais que 
comprovam sua legitimidade 
na web. E em última instância, 
é um endereço legítimo que ga-
rante a entrega das mensagens 
da companhia para os demais, 
de maneira independente da 
intermediação de plataformas 
de terceiros. 

Desde 2013 foram lançados 
diversos novos nomes de do-
mínio genéricos (os chamados 
gTLDs) que permitem mais 
diversidade linguística e escolha 
do consumidor, desde os que 
representam indústrias, como 
o “.bank”, até os que represen-
tam populações, como o “.???” 
(“.chinês”). No entanto, apesar 
de aumentarem a liberdade 
de escolha, os lançamentos 
também trouxeram o desafi o 
de conseguir apoio para esses 
domínios. 

Embora fosse assumido, 
inicialmente, que isso seria um 
movimento natural, acabou se 
criando um problema de galinha 
e ovo: as pessoas hesitavam em 
se comprometer com uma nova 
tecnologia que ainda não era 
totalmente suportada, o que por 
consequência levava os desen-
volvedores a não priorizarem a 
criação de soluções. 

Para enfrentar esse desafi o, o 
grupo diretor do UA foi fundado 
em 2015 como uma iniciativa 
independente e apoiada pela 
Corporação da Internet para 
Atribuição de Nomes e Números 
(ICANN). O principal objetivo 
desse grupo é garantir que 
todos os nomes de domínio e 
endereços de e-mail possam ser 
usados por todos os aplicativos, 
dispositivos e sistemas existen-
tes. Com o passar dos anos, essa 
iniciativa cresceu e passou a ser 
percebida como um importante 
próximo passo na evolução da 
rede, se tornando uma meta 
estratégica para a comunidade 

de Governança da Internet .
Mas deveria o UA ser uma 

prioridade considerando que 
a adoção inicial foi baixa? A 
resposta é sim, especialmente 
agora. Em 2018, houve um 
grande aumento no registro 
dos novos domínios, com quase 
o dobro do volume em relação 
ao ano anterior. Isso é quase 
inevitável, pois conforme os 
nomes relevantes vão sendo 
ocupados nos domínios mais 
tradicionais, cresce o interesse 
no uso de outras extensões nas 
quais possa ser usado o termo 
que se deseja. 

Além disso, algumas regiões 
estão efetivamente começando 
a adotar seus alfabetos locais 
como uma alternativa aos ca-
racteres ASCII, que só cobrem 
o alfabeto latino. Isso pode ser 
particularmente observado no 
caso da Rússia, que já ultra-
passou 1 milhão de registros de 
novos domínios com “.??” (“.rf”, 
Federação Russa). Já o gover-
no indiano embarcou em uma 
política de distribuir endereços 
de e-mail nos 7 alfabetos locais, 
em sua estratégia de aumento 
de inclusão digital. 

Embora o início tenha sido 
lento, agora é a cada dia mais 
realista a tendência desses no-
mes de domínio continuarem 
a se expandir e a necessidade 
de adaptação das empresas 
-- aquelas que que não estão 
prontas correm o risco de per-
der clientes e oportunidades. 
Alguns dos principais membros 
da área de tecnologia percebe-
ram essas tendências e estão 
fazendo esforços signifi cativos 
para adaptarem, incluindo 
desenvolvedores de sistemas 
operacionais, fornecedores de 
navegadores e fabricantes de 
softwares de produtividade. 

A ABES foi inclusive líder da 
mais recente pesquisa global a 
respeito do tema, que constatou 
índices alarmantes de compa-
tibilidade nos 1.000 websites 
mais acessados do mundo em 
relação a e-mails com as novas 
extensões. Os curtos como 
“.top” já são aceitos em 97% 
dos casos, mas os longos como 
“.technology” possuem 84% de 
aceitação. No entanto naqueles 
que usam caracteres Unicode, 
que permitem o uso de alfabetos 
como o Han (chinês) a compati-
bilidade é de apenas 13%. 

Acreditamos que a comunida-
de empresarial precisa começar 
a olhar para essa situação, tra-
balhando com seus times de TI 
para abrir as portas para novas 
maneiras de comunicação e in-
teração. Os membros brasileiros 
do UA também estão disponíveis 
para servir como uma ponte de 
acesso a times internacionais 
com vasto conhecimento do 
tema que estão prontos para 
ajudar. 

(*) - É co-fundador e vice-presidente 
da ABES (Associação Brasileira das 

Empresas de Software); 
(**) - É embaixador da UASG (Univer-

sal Acceptance Steering Group).

Paulo Milliet Roque (*) e Mark Datysgeld (**)

33º Subdistrito - Alto da Mooca
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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: AGUINALDO ROBERTO DO NASCIMENTO, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão micro empresário, estado civil viúvo, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (02/08/1958), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Pereira do Nascimento e de Helena Ciardulo do Nascimento. A pretendente: 
MARIA ADRIANA DE ARAUJO SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
administrativa, estado civil solteira, nascida em Nova Iguaçu - RJ, no dia (14/11/1976), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Souza e de 
Lucia Moreno de Araujo Souza.

O pretendente: FÁBIO LUIZ PEDROSO AKIMOTO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/01/1984), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Akimoto e de 
Mercia Gonçalves Pedroso Akimoto. A pretendente: LAÍS MARKARIAN, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão gerontóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(14/01/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Markarian e de Eliane Moretti Markarian.

O pretendente: GABRIEL AZEVEDO BARBOSA, de nacionalidade brasileiro, profi s-
são coordenador de qualidade, estado civil solteiro, nascido em Atibaia - SP, no dia 
(01/09/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Claudio 
Donizete Barbosa e de Maria Soluedes da Silveira Azevedo Barbosa. A pretendente: 
FERNANDA GUILHERMINO MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profi ssão pro-
fessora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/08/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lha de Alberto Guilhermino Magalhães e 
de Maria Aparecida de Fatima Sacaro Magalhães.

O pretendente: LUIZ FELIPE FRANCO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são coordenador de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(25/11/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio 
Luiz Christofoli da Silva Moreira e de Sheylamar Lacerda Franco Moreira. A pretendente: 
JESSICA MARQUES COSTAS ARAUCO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de trade marketing, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/02/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arturo Costas Arauco 
Junior e de Maria Audileila Marques Costas Arauco.

O pretendente: WANDERLEY PEREIRA FONTANETTI JUNIOR, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão consultor técnico, estado civil divorciado, nascido em Ribeirão Preto - SP, 
no dia (28/08/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Wanderley Pereira Fontanetti e de Deise Facchim Fontanetti. A pretendente: FERNANDA 
ARANTES SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão fi sioterapeuta, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (22/05/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Silva e de Marilene Arantes Silva.

O pretendente: EVANDRO SARTORI DE ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (27/07/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecir Teixeira de 
Alcantara e de Sandra Maria Sartori de Alcantara. A pretendente: DAIANE CHERICONI 
LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em 
Santo André - SP, no dia (02/08/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wellington Gomes Lima e de Marcia Chericoni.

O pretendente: MATHEUS KELM DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
agente de viagens, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia (27/11/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Le-
andro Kelm de Andrade e de Marcia Kandratavicius de Andrade. A pretendente: BRUNA 
GOMES VIVEIROS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de 
eventos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/06/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aluizio dos Santos e de Rejane 
Maria Gomes Viveiros dos Santos.

O pretendente: ION VANELLI PADILHA, de nacionalidade inglesa, profi ssão médico, 
estado civil divorciado, nascido na Inglaterra, no dia (10/05/1977), residente e domiciliado 
neste Subdisstrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Borges Padilha e de Heleusa Vanelli 
Padilha. A pretendente: DEBORA REGINA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão psicopedagoga, estado civil divorciada, nascida em Foz do Iguaçú - PR, no dia 
(18/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
de Souza Almeida.

O pretendente: JEAN PAULO LEMES LEITE, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
operador de BMS, estado civil solteiro, nascido em Mococa - SP, no dia (03/10/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Leite e 
de Aparecida de Fatima Lemes. A pretendente: ANA LAÍS GOMES XAVIER, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (11/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Amarildo Quirino Xavier e de Silvia Gomes dos Santos Xavier.

O pretendente: ALVARO FERNANDES PEREIRA FILHO, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão consultor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/11/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Fernandes Pereira 
e de Maria Aparecida Souza Fernandes Pereira. A pretendente: THAÍS CAROLINE BUFFA 
DE OLIVEIRA, d e nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/08/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Moreira de Oliveira e de Maria Aparecida Buff a de Oliveira.

O pretendente: RICHARD CHEFALY MOCHON ZAPPILE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(21/ 03/1993), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Fernando 
Zappile Junior e de Helaine Chefaly Mochon Zappile. A pretendente: GABRIELLA 
TEIXEIRA DIAS LEITE, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira civil, estado 
civil solteira, nascida em São Paul o - SP, no dia (22/09/ 1995), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Dias Leite e de Simone Ferreira 
Teixeira Leite.

O pretendente: CLÁUDIO GUERREIRO SCOLARI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
micro empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/09/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Scolari e de 
Jany Guerreiro Garcia Scolari. A pretendente: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão auxíliar comercial, estado civil solteira, nascida em Santo 
André - SP, no dia (10/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Severino José de Oliveira e de Maria Messias de Oliveira.

O pretendente: RENATO MÜLLER VENTURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (07/03/ 1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria Ventura 
e de Maria Paulino Dantas Ventura. A pretendente: PATRÍCIA BODIÃO BATISTA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (12/03/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edison Roberto Batista e de Irene da Silva Bodião Batista.

O Ministério das Relações 
Exteriores divulgou na tarde 
de ontem (8) nota de apoio 
ao Equador, país que passa 
por manifestações popula-
res após o governo decretar 
a eliminação dos subsídios 
aos combustíveis na última 
semana.

Segundo a nota, “os go-
vernos da Argentina, Brasil, 
Colômbia, El Salvador, Guate-
mala, Paraguai e Peru expres-
sam seu repúdio à qualquer 
tentativa de desestabilizar 
os regimes democráticos 
legitimamente constituídos, 
e expressam seu forte apoio 
às ações empreendidas pelo 
Presidente Lenin Moreno 
para recuperar a paz, a ins-
titucionalidade e a ordem, 
utilizando os instrumentos 
concedidos pela constituição 
e pela lei, assim como ele vem 
fazendo”.

A declaração conjunta diz 
ainda que os países sul-ame-
ricanos signatários da nota 
“rejeitam qualquer ação 

destinada a desestabilizar 
nossas democracias por parte 
do regime de Nicolás Maduro 
e daqueles que buscam es-
tender as diretrizes de seu 
governo nefasto aos países 
democráticos da região”. 
O presidente equatoriano 
transferiu a sede do governo 
de Quito para Guayaquil e 
agradeceu o compromisso do 
Alto Comando Militar diante 
das mobilizações de protesto. 

Ele afirmou que o governo 
continuará protegendo a 
integridade dos cidadãos. 
“A violência e o caos não 
vão ganhar”. O presidente 
equatoriano reafirmou que 
não retrocederá e que a eli-
minação dos subsídios aos 
combustíveis é uma decisão 
histórica. 

Segundo o presidente, os 
focos de violência registrados 
em diferentes regiões são 
praticados por “indivíduos 
externos, pagos e organiza-
dos” (ABr).

A Primeira Turma do STF 
decidiu ontem (8) tor-
nar o deputado Arthur 

Lira (PP-AL), líder do bloco 
composto por PP, MDB e PTB 
na Câmara, réu por corrupção 
passiva, acusado de receber 
R$ 106 mil de propina em 
espécie. Os ministros, porém, 
rejeitaram a parte da denúncia 
relativa ao crime de lavagem 
de dinheiro.

Votaram pelo recebimento 
da denúncia os ministros 
Alexandre de Moraes, Rosa 
Weber e Marco Aurélio Mello, 
relator, para quem a denúncia 
apresentada pela PGR conse-
guiu demonstrar haver indício 
de crime. “A história contida 
na peça revela materialidade 
criminosa”, disse o ministro. 
Luís Roberto Barroso e Luiz 
Fux não estavam presentes. 

O caso remonta a 2012, 
quando um dos assessores 
parlamentares do deputado 
foi fl agrado no Aeroporto de 
Congonhas, tentando em-
barcar para Brasília com a 
quantia. 

Após a ocorrência, o pró-
prio Lira admitiu ter pago as 
passagens de ida e volta do 
assessor à capital paulista, 
mas alegou não saber sobre 
o dinheiro. Contudo, segundo 
a denúncia, apresentada pela 

Turma do STF torna deputado Arthur 
Lira réu por corrupção passiva

Os ministros, porém, rejeitaram a parte da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro

O caso remonta a 2012, quando um dos assessores parlamentares do deputado foi fl agrado no 

Aeroporto de Congonhas, tentando embarcar para Brasília com a quantia.

então procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, o 
deputado orientou o assessor 
a ocultar o dinheiro nas ves-
tes, junto ao corpo, inclusive 
dentro das meias, de modo a 
não ser detectado ao passar 
pela área de segurança do ae-
roporto. Ao tentar passar pelo 
aparelho de raio x, o funcioná-
rio foi abordado por agentes 
aeroportuários e detido.

A denúncia afirma ainda 

que a propina teria sido paga 
pelo então presidente CBTU, 
Francisco Colombo, com o in-
tuito de angariar apoio político 
para permanecer no cargo. O 
MPF apontou que o dinheiro 
se insere no contexto de ou-
tros crimes investigados na 
Operação Lava Jato e delatado 
pelo doleiro Alberto Yousseff.

A defesa de Arthur Lira ale-
gou que as investigações não 
foram capazes de comprovar 

que o deputado agiu no sen-
tido de “receber” o dinheiro e 
havia argumentado a inépcia 
da denúncia, que disse ter sido 
baseada somente na palavra 
um delator conhecido por ser 
inimigo do deputado. “Trata-
se de denúncia de ouvi dizer”, 
afi rmou o advogado Pierpaolo 
Cruz Bottini. O deputado 
não quis comentar o assunto 
(ABr).
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Gislaine Milena Marton (*)
 
Se você ainda não sentiu, 

provavelmente vai, em algum 
momento da vida, se queixar 
de dores nas costas. 

De acordo com o IBGE, esse 
é o problema de saúde mais 
comum entre os brasileiros, 
atinge mais de 16% da popu-
lação ativa. A coluna é uma 
estrutura sensível, formada 
por músculos, nervos e discos, 
e diversos fatores podem afe-
tá-la como desvio de postura, 
sedentarismo e até estresse, 
causando, ou não, doenças 
mais graves como hérnia de 
disco.

Por ser tão comum e fre-
quente, alguns mitos rondam 
a dor nas costas, como a ideia 
de que ela e o envelhecimento 
são inseparáveis. Mito! O tem-
po gera um desgaste natural 
de músculos e ossos sim, o que 
pode ocasionar artrose (pro-
cesso degenerativo de uma 
articulação), mas isso não é 
regra. Há formas de evitar, 
começando pela prevenção 
com atividades físicas. Elas 

Você sabe por que suas costas doem?
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A coluna é uma estrutura sensível, formada por 

músculos, nervos e discos

são recomendadas para evitar 
que as dores nas costas, de-
correntes de má postura, falta 
de flexibilidade e fraqueza 
muscular, progridam.

Achar que dormir em um 
colchão duro vai aliviar ou 
impedir de sentir torcicolo 
ou lombalgia (dor na região 
lombar inferior) também é um 
engano. O que importa mes-
mo, além do colchão e traves-
seiro corretos, é a forma como 
se deita. A posição correta é 

de lado, com um travesseiro 
que se encaixe perfeitamente 
entre a cabeça e o colchão, 
formando um ângulo de 90 
graus entre o pescoço e o 
ombro. E mais, utilizar outro 
travesseiro entre os joelhos, 
que deverão estar preferen-
cialmente semiflexionados, 
faz maravilhas às 33 vértebras 
da coluna.

Uma verdade: stress pode 
sim causar dores nas costas. 
É comum atender pacientes 

com problemas do tipo. Nes-
se caso, após uma avaliação 
fisioterápica, é possível esta-
belecer um programa de anal-
gesia, liberações manuais, 
correções posturais com RPG 
(Reeducação Postural Global) 
e fortalecimentos específicos 
que transformam a vida de 
uma pessoa, proporcionando 
muito mais qualidade de vida.

Também é fato que a auto-
medicação dificulta o trata-
mento para dor nas costas, 
muitas vezes camuflando o 
problema. E a dor contínua, 
com “pontadas” que irradiam 
para os membros, prejudi-
cando as atividades diárias e 
limitando movimentos sim-
ples. Esse é um sinal do corpo 
para doenças mais sérias. Por 
isso, sentindo dor esporádica 
ou persistente, procure um 
especialista que pode indicar 
de exercícios simples a espe-
cíficos para seu problema. 

Afinal, ninguém precisa 
viver com dor!

(*) - É fi sioterapeuta e proprietária da 
clínica Quality Fisio & Pilates.

Brasil repudia qualquer 
tentativa de desestabilizar 

governo do Equador
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