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São Paulo, quarta-feira, 23 de maio de 2018

Impulsionada por condições climáticas extremamente favoráveis e um salto na produção de vinhos e
derivados, a indústria vitivinícola brasileira vê em 2018 um ano de virada para o setor, após um 2015
e 2016 de perdas significativas na quantidade. Além disso, a previsão do Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin) é que a qualidade da safra deste ano seja a melhor em décadas
ão é sem razão que a indústria vitivinícola brasileira trace previsões
otimistas para o futuro. Após
amargar perdas na produção
de quase 60% em 2016, o setor
registrou um salto de produção de 169% no ano passado,
enquanto a atividade do setor
em nível global despencou –
até mesmo em países líderes
em termos de produção de
vinhos e espumantes, como
a França (-19%) e a Espanha
(-20%) – segundo dados da
Organização Internacional do
Vinho (OIV).

N

“2015 e 2016 foram anos difíceis, e 2018, com uma boa safra
e qualidade das uvas, com perspectiva de aumento do dólar,
será sem dúvida um ano de recuperação”, afirmou o diretor
de Relações Institucionais da Ibravin, Carlos Paviani, em entrevista ao portal Governo do Brasil. “Quanto mais tranquila
a maturação da uva, mais equilíbrio do vinho, maior o grau
alcoólico e menor acidez”, explicou.
“A safra de 2018 está sendo, pelo aspecto qualitativo, a melhor
do século 21 – uma safra com chuvas equilibradas, sem estresse
de condições climáticas”, afirmou Pavani. Ele acrescenta que
essas características devem gerar um bom equilíbrio nas uvas,
o que vai resultar em vinhos bem avaliados.
Na avaliação de Paviani, a alta nas exportações de vinhos,
espumantes e derivados no Brasil é uma prova de que a indústria
brasileira vem aumentando sua competitividade nos últimos
anos. Até março, por exemplo, já foram exportados, em valor,
mais de US$ 1 milhão ao exterior (553,1 mil litros), uma alta

de 44,3% em valor e de R$ 48,7 em volume na comparação
com o mesmo período do ano passado.
“Temos 40 bons vinhos oferecidos no mercado internacional, então a exportação tem crescido. Tivemos um aumento
em 2014 com a Copa do Mundo, depois caiu, e agora vamos
retomar as vendas”, estima o executivo. Ele acrescentou que
as estimativas podem melhorar a depender do comportamento
do câmbio ao longo do ano, isto é, caso o dólar mantenha a
atual trajetória de alta.
Já o enólogo Lucas Simões também enxerga um salto do
vinho nacional em termos de qualidade. Segundo ele, os vinhos
produzidos no Brasil vêm caindo no gosto tanto do consumidor
nacional quanto do estrangeiro. “Se olharmos para os números
dos últimos 10 anos, veremos que o vinho nacional ganhou o
coração de vários consumidores. Até pouco tempo atrás, os
vinhos brasileiros ainda eram vistos como exóticos”, apontou
(brasil.gov.br).

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
26º Subdistrito - Vila Prudente

O pretendente: FRANCISCO ALEX RODRIGUES DA SILVA, proﬁssão: ajudante geral,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1988,
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, ﬁlho de Salomão Teotonio da
Silva e de Edinalva Rodrigues da Silva. A pretendente: TIFFANI DOS SANTOS PEREIRA,
proﬁssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, datanascimento: 23/11/1989, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, ﬁlha de
Gerson Rodrigues Pereira e de Maria Francisca dos Santos Pereira.

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

O pretendente: JÚLIO CÉSAR MELO DA SILVA, proﬁssão: editor de video, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 18/09/1988, residente
e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, ﬁlho de Valdemir Alves da Silva e de Maria
Gorete da Silva. A pretendente: MARIANA FILIPE DA ROCHA, proﬁssão: professora,
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 10/04/1987,
residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, ﬁlha de Rinaldo Aparecido da Rocha
e de Isaura de Fatima Filipe.

O pretendente: ALEXANDRE ANTONIO BARBOSA, proﬁssão: analista de sistemas,
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1969,
residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, ﬁlho de Antenor José Barbosa
e de Maria Accioly Barbosa. A pretendente: GABRIELA DA SILVA NUNES, proﬁssão:
assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, datanascimento: 22/07/1987, residente e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, ﬁlho de Ivan
Antonio Nunes e de Laudivone da Silva Nunes.
O pretendente: FELIPE RODRIGUES PEREIRA, proﬁssão: encarregado administrativo,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento:
24/02/1987, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlho de Irineu Rodrigues
Pereira e de Elizabete Barbosa Pereira. A pretendente: KAROLINE DA SILVA AMORIM,
proﬁssão: assistente de comércio exterio, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo,
SP, data-nascimento: 17/09/1990, residente e domiciliada no Jardim Catarina, São Paulo,
SP, ﬁlha de Claudio Xavier de Amorim e de Suleneise Alice da Silva.
O pretendente: EDSON DOS SANTOS, proﬁssão: logistica - separador, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 10/09/1988, residente
e domiciliado na Vila Miami, São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Firmino dos Santos e de Lúcia
dos Santos. A pretendente: KELLY CRISTINA EUFRASIO DA SILVA, proﬁssão: do lar,
estado civil: solteira, naturalidade: em Maringá, PR, data-nascimento: 20/06/1993, residente
e domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, ﬁlha de Raimundo Eufrasio da Silva e de
Alessandra Ferreira da Silva.
O pretendente: VINICIUS DE SOUZA SILVA, proﬁssão: mecânico de autos, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 13/01/1993,
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, ﬁlho de Carlos Roberto Ferreira
Silva e de Sandra Aparecida de Souza Silva. A pretendente: GRAZIELLI PEREIRA
OLIVEIRA, proﬁssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1996, residente e domiciliada na Vila Industrial, São
Paulo, SP, ﬁlha de Josevaldo Nascimento Oliveira e de Edinalva Pereira Santos.
O pretendente: SILLAS FREDDI NETO, proﬁssão: administrador de empresa, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 12/05/1977,
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlho de Reinaldo Freddi e de
Therezinha de Paiva Freddi. A pretendente: SANDRA DE OLIVEIRA, proﬁssão: securitaria,
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1972,
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, ﬁlha de José de Oliveira e de
Maria Aparecida de Oliveira.
O pretendente: RONALDO TADEU PITARELO, proﬁssão: administrador, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 06/08/1977,
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de Vladimir Pitarelo e de
Encarnação Munhoz Pitarelo. A pretendente: KATIA ALVES DE MACEDO, proﬁssão:
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente,
SP, data-nascimento: 24/09/1979, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP,
ﬁlha de Assuero Alves de Macedo e de Leni Dinardi de Macedo.
O pretendente: FÁBIO SOUSA CARVALHO, proﬁssão: serralheiro, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Picos, PI, data-nascimento: 14/08/1984, residente e domiciliado na
Vila Califórnia, São Paulo, SP, ﬁlho de Belmiro Dias de Carvalho e de Maria José Sousa
Carvalho. A pretendente: ANA LÚCIA DA SILVA, proﬁssão: auxiliar de produção, estado
civil: solteira, naturalidade: em Itainópolis, PI, data-nascimento: 09/06/1983, residente e
domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, ﬁlha de Maria de Lourdes da Silva.
O pretendente: THIAGO ALVES GONÇALVES, proﬁssão: escrevente, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 10/11/1986, residente e
domiciliado na, Vila Libanesa, São Paulo, SP, ﬁlho de Enoch Gonçalves de Souza e de
Ivone Alves Gonçalves. A pretendente: AMANDA TEREZAN MESQUITA DOS SANTOS,
proﬁssão: analista tributária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP,
data-nascimento: 02/11/1986, residente e domiciliada na Vila Libanesa, São Paulo, SP, ﬁlha
de Welton Mesquita dos Santos e de Luzia de Fátima Terezan dos Santos.
O pretendente: LEANDRO NEVES MARQUES, proﬁssão: farmacêutico, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 05/07/1988, residente
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Joaquim Marques e de
Laurice Neves Marques. A pretendente: STEFFANY ARYANE BONIFATTO, proﬁssão:
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, datanascimento: 14/08/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha de
Ricardo Sidnei Bonifatto e de Rosani Sousa Bonifatto.
O pretendente: THALES FASSON MARTINS, proﬁssão: motorista, estado civil: solteiro,
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 26/09/1990, residente
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlho de José Roberto Martins e de Anahi
Aparecida Fasson Martins. A pretendente: JULIANA APARECIDA MARTINS, proﬁssão:
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento:
20/03/1995, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlha de Marcos Reis
Martins e de Silvana Maria Dell Antonio.
O pretendente: CID MOREIRA EVANGELISTA, proﬁssão: almoxarife, estado civil:
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1976, residente e
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, ﬁlho de José Moreira Evangelista
e de Maria Adésia Almeida Evangelista. A pretendente: ADRIANA LÚCIA FERREIRA DO
CARMO, proﬁssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Tucuruí, PA, datanascimento: 03/12/1985, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP,
ﬁlha de Alziro Lucio do Carmo e de Júnia Ferreira do Carmo.
O pretendente: ANDRÉ FERNANDES, proﬁssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalidade:
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/01/1981, residente e domiciliado na
Vila Industrial, São Paulo, SP, ﬁlho de José Fernandes e de Tania da Silva Fernandes. A
pretendente: MILENE SANTOS RANGEL DA CONCEIÇÃO, proﬁssão: supervisora de
callcenter, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento:
16/05/1991, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, ﬁlha de Denir Rangel
da Conceição e de Maria Sebastiana Jesus dos Santos.
O pretendente: PEDRO BARLETA DO NASCIMENTO, proﬁssão: cientista social, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 26/04/1991,
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Roberto do Nascimento
e de Claudia Barleta do Nascimento. A pretendente: MILENA MORGANTI TOROSIAN,
proﬁssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, datanascimento: 18/11/1987, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlha de
Jorge Torosian Neto e de Mirella Morganti Torosian.

Carolina Di Lullo (*)
Internacionalização de
empresas não precisa
ocorrer somente nos
EUA
egundo estatísticas do
IBGE, o Brasil retomou
sua economia, apontando um crescimento de 0,2%
no segundo trimestre de 2017.
Entretanto, o País enfrenta
questões políticas internas e,
segundo a agência internacional de risco Standard&Poor’s
(S&P), ainda deve registrar
crescimento inferior ao de
outros países. Não obstante,
a própria agência rebaixou o
grau de investimento para o
ano de 2018 — o que dificultará
novos investimentos no País.
Em vista deste cenário
insatisfatório, os brasileiros
têm cada vez mais buscado
alternativas no estrangeiro,
seja para internacionalizar
seus negócios, seja para firmar residência, investir etc.
Portugal tem se mostrado um
ótimo país para quem busca os
objetivos citados, sem contar
as facilidades de língua, cultura, clima e posição geográfica.
Focado em se recuperar da
grande crise que assolou o país
em 2010 e nos anos seguintes,
Portugal adotou medidas que
elevaram a demanda interna
para impulsionar seu crescimento, oferecendo benefícios
àqueles que investem em
seu país, como o direito a
residência, benefícios fiscais,
benefícios trabalhistas e apoio
ao investimento focado no
desenvolvimento local através
de concessão de crédito com
juros “amigos”. Alguns destes
benefícios são, por exemplo:
• Golden Visa, que confere autorização de residência
temporária para atividade
de investimento, que após
cumprimento dos requisitos
exigidos na Lei n.º37/81 [Lei
de Nacionalidade] poderá ser
“convertida” em aquisição da
nacionalidade portuguesa.
Através desta autorização
ainda é possível requerer reagrupamento familiar – para fins
de abarcar também a família
daquele que querer o Golden
Visa, bem como o direito de
circular pelo espaço Schengen,
sem necessidade de visto.
Todos os cidadãos nacionais
de Estados Terceiros que
exerçam uma atividade de
investimento, pessoalmente
ou através de sociedade constituída em Portugal ou em
outro Estado da U.E. e com
estabelecimento estável em
Portugal podem requerer o
Golden Visa. Os investimentos
variam de 250 mil a 1 milhão
de euros ou a criação de pelo
menos 10 postos de trabalho
em Portugal.
A atividade de investimento
poderá ocorrer em setor imobiliário, o que vem aquecendo
e fomentando a aquisição de
imóveis no país. Não há necessidade de aquisição para
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Como Portugal pode ser
uma alternativa
para os negócios?

O pretendente: SIDNEY FIALHO SOBRINHO, proﬁssão: comerciante, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Jacaraci, BA, data-nascimento: 08/02/1969, residente e domiciliado na
Vila Santa Clara, São Paulo, SP, ﬁlho de Silvino Fialho Sobrinho e de Geni Delﬁna Fialho.
A pretendente: KATIA CRISTINA TONI, proﬁssão: comerciante, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 13/06/1976, residente e domiciliada
na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, ﬁlha de Miguel Toni Filho e de Cleusa de Nicolai Toni.
O pretendente: KLEBER DA SILVA, proﬁssão: vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade:
nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 20/06/1977, residente e domiciliado na Vila
Alpina, São Paulo, SP, ﬁlho de José Eulálio da Silva e de Maurina Ricardo da Silva. A
pretendente: SONIA EMERENCIANO, proﬁssão: motorista, estado civil: viúva, naturalidade:
em Barra Bonita, SP, data-nascimento: 17/02/1958, residente e domiciliada na Vila Alpina,
São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel Emerenciano e de Oridia Rosa de Jesus.
O pretendente: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, proﬁssão: lavador de
automoveis, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento:
26/05/1994, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, ﬁlho de Marcos
Roberto dos Santos e de Carla das Graças dos Santos. A pretendente: THAYS LUDMILA
SOARES DE MENDONÇA, proﬁssão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: em São
Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/2000, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São
Paulo, SP, ﬁlha de Marcia Soares de Mendonça.
O pretendente: FABIO ANDRADE DOS SANTOS, proﬁssão: ajudante geral, estado
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente e
domiciliado no Ipiranga, São Paulo, SP, ﬁlho de Antonio Manoel dos Santos e de Josefa
Xavier de Andrade. A pretendente: DANIELLA SANTOS DE LIMA, proﬁssão: do lar, estado
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 09/04/1994,
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha de Dirceu de Lima e de
Rosalinda dos Santos de Lima.
O pretendente: AURELIO AUGUSTO, proﬁssão: representante comercial, estado civil:
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1973, residente e
domiciliado no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, ﬁlho de Abilio Augusto e de Maria
Gertrudes de Oliveira Augusto. A pretendente: SANDRA PEREIRA DE BRITO, proﬁssão:
representante comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em Campo Alegre de Lourdes,
BA, data-nascimento: 05/12/1980, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratorio,
São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel Pereira de Brito e de Delia Ferreira de Brito.
O pretendente: MARCOS EDUARDO CEREÇO, proﬁssão: administrador de empresas,
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento:
04/01/1978, residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, ﬁlho de
Orlando Cereço e de Alzira Castro Cereço. A pretendente: LUANA MORAES, proﬁssão:
assistente adiministrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Curitiba, PR, datanascimento: 21/02/1981, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP,
ﬁlha de Heliana Moraes.
O pretendente: EMERSON MÁRCIO RAMOS, proﬁssão: protético, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Fatima do Sul, MS, data-nascimento: 02/10/1971, residente e domiciliado
na Vila Ivone, São Paulo, SP, ﬁlho de Joaquim Pedro Ramos e de Vandir Tetilia Ramos. A
pretendente: ANDRÉA DELFINI EDO, proﬁssão: fonoaudióloga, estado civil: divorciada,
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 28/09/1971, residente e
domiciliado na rua Solidônio Leite, 2315, apto. 122, bloco C, no bairro Vila Ivone, São Paulo,
SP, ﬁlha de João Edo Neto e de Selma Lourdes Delﬁni Edo.
O pretendente: ADRIANO GUIMARÃES CAVALCANTI, proﬁssão: marceneiro, estado
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1985, residente
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlho de Gildo de Lima Cavalcanti e de Adna
Maria Guimarães. A pretendente: ALESSANDRA DE PAIVA OLIVEIRA, proﬁssão: diarista,
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1986,
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, ﬁlha de Aparecido Vicente de Oliveira
e de Leda de Paiva Oliveira.
O pretendente: ALEX SIDNEI AFONSO DE ANDRADE, proﬁssão: luthier, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 24/02/1992,
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, ﬁlho de José Sidnei de Andrade
e de Lurdes Afonso de Andrade. A pretendente: CARLA GABRIELE SILVA SANTOS,
proﬁssão: assistente de controladoria, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP,
data-nascimento: 12/01/1998, residente e domiciliada na Vila Divina Pastora, São Paulo,
SP, ﬁlha de Jose Carlos Rezende dos Santos e de Luciana Silva Correia.
O pretendente: RAFAEL ROBERTO KLESTOFF, proﬁssão: empresário, estado civil:
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1988, residente e
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de Sergio Klestoﬀ e de Ivonete Roberto
Klestoﬀ. A pretendente: MARIANA VASCONCELOS OLIVEIRA, proﬁssão: coordenadora
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, datanascimento: 16/08/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha de
Evilasio Eutimio da Silva Oliveira e de Helena Maria Vasconcelos Amaral.
O pretendente: PAULO HENRIQUE PORRINI BALDO, proﬁssão: auxiliar administrativo,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento:
03/05/1993, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlho de José Paulo
Baldo e de Marinete Therezinha Porrini. A pretendente: CAROLINE MARQUES GOUVEIA,
proﬁssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, datanascimento: 01/05/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, ﬁlha de
Valdeir Gouveia e de Cristiane Marques Gouveia.
O pretendente: THIAGO OSSE DE REZENDE, proﬁssão: bancário, estado civil: solteiro,
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 17/04/1986, residente e domiciliado em
Santo André, SP, ﬁlho de Marco Antonio de Rezende e de Marcia Guerzoni Osse de Rezende.
A pretendente: JOYCE VERONICA BALCONI DE OLIVEIRA, proﬁssão: bancária, estado
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1987, residente e
domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, ﬁlha de José Tadeu de Oliveira e de Maria
Aparecida Balconi de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

moradia, sendo que, caso o
investimento seja imobiliário,
o bem poderá ser utilizado
para locação;
• Residente Não Habitual,
que consiste em solicitação
formulada por aqueles que
não foram tributados como
residentes fiscais em Portugal
nos cinco anos anteriores ao
pedido ou não se encontram
inscritos como “residente fiscal” em território português. O
benefício trazido consiste em
evitar a dupla tributação de
rendimentos, determinando
que os rendimentos auferidos
em Portugal estão sujeitos a tributação no País, com alíquota
fixa de 20% e os rendimentos
auferidos no estrangeiro sejam
tributados no país estrangeiro.
• Portugal 2020 para aqueles que pretendem internacionalizar seus negócios e buscam
investimento externo poderão
buscar fomento através deste
programa, que se trata, em
verdade, de acordo de parceria
entre Portugal e Comissão Europeia para desenvolvimento
econômico, social e territorial
de Portugal entre 2014-2020,
através do qual o referido país
irá receber 25 milhões de euros
para investimento em projetos
que reúnam os requisitos legais
para acesso a linha de crédito.
• Investimentos em startups, já que o País tem investido na formação de um
ecossistema favorável a se
tornar um “hub” tecnológico
na Europa. O Ministério da
Economia português anuncioua criação de um visto que
confere direito à residência
específico para aqueles que
pretendem a abertura de empresa inovadora em Portugal.
O primeiro passo para investir
em Portugal é o planejamento
PRÉVIO à imigração ou à internacionalização. Essa medida
é essencial para verificar se o
resultado prático que pretende
obter será ou não atingido.
Ora, de que adianta querer
ir a Portugal desenvolver o
negócio sem conhecer os
pormenores do mercado local?
A legislação tributária que irá
incidir sobre a minha operação? Os direitos trabalhistas
etc.? Da mesma forma, de que
adianta investir em um imóvel
sem saber a tributação que incidirá sobre a operação? Como
separar os ganhos nacionais
dos internacionais?
Todos estes pontos deverão
ser tratados previamente, na
fase de formatação da ideia
de partida ao exterior, independentemente de ser pessoa
física ou jurídica. O planejamento irá apontar o melhor
método legal, considerando as
peculiaridades de cada caso,
para que a migração seja a
mais tranquila e menos custosa
possível.
Através do planejamento,
não tem motivos para dar
errado!
(*) - É da Giugliani Advogados.

Copa com árbitro de vídeo
poderá ter mais pênaltis

A Copa da Rússia poderá
ter mais pênaltis com a participação, pela primeira vez,
dos árbitros de vídeo, o que
exigirá mais dos goleiros. A
conclusão é do preparador de
goleiros da seleção brasileira,
Cláudio Taffarel. Ele participou
de coletiva, na tarde de ontem
(22), na Granja Comary, em
Teresópolis. “A gente vê uns
lances em que foi pênalti e o
juiz não viu, mas com a prova
da televisão, provavelmente
aconteçam mais pênaltis. Então
a gente vai ter que se preparar
bastante mesmo. Nós vamos
focar muito nesta questão, porque vai ser importante durante
a Copa”, disse Taffarel, ao lado
do outro preparador de goleiros
da seleção, Rogério Maia.
Rogério frisou que o futebol
moderno mudou muito nos
últimos anos e atualmente a
participação do goleiro não
é exclusivamente defender o
gol, mas jogar bastante com os
pés, armando jogadas e fazendo a ligação rapidamente com
os jogadores de meio-campo.

“Com a evolução do futebol
mundial, o número de participação do goleiro com os pés é
muito elevado, em comparação
com décadas anteriores. Antigamente o goleiro tinha de
bater um tiro de meta, fazer
uma reposição, hoje em dia ele
é acionado muito com bolas
recuadas, com passes curtos,
de média e de longa distância”,
disse Rogério.
Taffarel elogiou bastante o
titular Alisson, a quem classificou como “iluminado”, e definiu
que o segundo goleiro será
mesmo Ederson, mas frisou
que a posição poderá mudar,
dependendo do condicionamento de Cássio, atualmente
o terceiro na posição. “É lógico
que o Alisson, pela sequência
de jogos que fez, pelo trabalho
no Roma, acho que ele está
entre os melhores goleiros do
mundo, vai ter a vantagem de
ser considerado o titular, mas
depende dele mostrar isso até
a nossa estreia na Copa”, disse
Taffarel, tetracampeão do mundo em 1994 (ABr).
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Produção de vinhos nacional
deve atingir recorde em 2018

