
O mercado brasileiro 

apresenta várias opções 

de investimento. Cabe 

ao investidor avaliar 

suas vantagens e riscos 

e escolher a melhor 

opção

O tempo de retorno é 
algo importante a se 
considerar, já que 

algumas aplicações exigem 
um prazo maior para gerar 
resultados. Algumas pessoas 
preferem diversifi car seus in-
vestimentos, a fi m de ampliar 
o retorno e reduzir riscos. 

Para quem não acompanha 
de perto o mercado fi nan-
ceiro ou não conhece bem 
a dinâmica das bolsas de 
valores, dos títulos públicos, 
das Letras de Crédito, das 
debêntures (títulos emitidos 
por empresas) ou dos diver-
sos fundos de investimentos, 
por exemplo, mas quer lucrar 
além dos rendimentos da 
poupança, pode encontrar no 
loteamento uma alternativa. 

Apostar nesse tipo de 
aplicação não exige um 
conhecimento aprofundado 
da área fi nanceira e é uma 
opção mais segura do que a 
grande maioria dos investi-
mentos em renda variável. 
Em função disso, a chance 
da pessoa cometer um erro 
ou se arrepender é menor. 

Além disso, a tendência é 
que o terreno adquirido se 
valorize com o tempo. 

Principalmente no período 
em que a infraestrutura do 
loteamento estiver sendo 
feita, todas as melhorias irão 
contribuir para a valorização 
do negócio. Especialmente 
se o terreno for adquirido 
de uma empresa com cre-
dibilidade no mercado, que 
cumpre a legislação e que 
tem um histórico positivo 
de lançamentos e entregas, 
considerando tanto a docu-
mentação quanto infraestru-
tura, e inclusive quanto ao 

respeito ao meio ambiente. 
Esse são pontos relevantes 
a se considerar. 

É importante, também, ve-
rifi car a localização do terre-
no e seu entorno. Se a região 
já possui estrutura consolida-
da, se está em processo de 
desenvolvimento ou se tem 
potencial de expansão. Nesse 
último caso, futuramente, é 
provável que a valorização 
possa ser ainda maior.

A aposta em loteamento 
é uma alternativa segura, 
quando comparada a outros 
tipos de investimentos, que 
podem ser mais afetados pela 
instabilidade do mercado. 

A segurança está justamen-
te no fato de que o lote não 
é impactado pelos aconteci-
mentos do dia a dia - como 
a greve dos caminhoneiros, 
que fez despencar o valor 
das ações da Petrobrás, por 
exemplo. Ou pela incerteza 
política quanto à permanên-
cia ou não de um presidente 
no poder, que impacta no 
dólar. 

Quem adquire um lote 
ainda paga menos imposto. 
Como os valores são meno-
res do que os de um imóvel 
pronto, as taxas e tributos 
são mais baixos. E, pelo 
mesmo fato do loteamento 
exigir um investimento total 
menor, o fi nanciamento se 
torna muito mais acessível. 
Esse é outro fator que faz da 
aquisição de um lote um bom 
investimento. 

O proprietário, também, 
não tem tantas despesas 
relativas à manutenção do in-
vestimento, pois um terreno 
bem escolhido não necessita 
de atenção ou administra-
ção constantes. Enfi m, um 
lote é um patrimônio para 
a família, um bem de raiz, 
um investimento que pode 
passar de geração a geração, 
ou ser revendido para gerar 
mais lucro.

 
(*) - É diretor e fundador da Urbaville 

Urbanismo.

Loteamento
como opção

de investimento
Vinícius Diniz (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: EDILSON VALE CARDOSO, profi ssão: locutor de rádio e TV, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ariquemes - RO, data-nascimento: 09/02/1984, residente 
e domiciliado nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, fi lho de Elizeu Cardoso dos Santos e de 
Zuleide Vale Cardoso. A pretendente: JAQUELINE AMORIM ANDRADE, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié - BA, data-nascimento: 
27/02/1995, residente e domiciliada em Jequié - BA, fi lho de João Francisco Andrade 
Filho e de Marilene de Souza Amorim. R$ 12,58

O pretendente: PAULO CESAR DOS SANTOS, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/03/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Clarindo Francisco dos Santos e de Onice 
Maria Gonçalves. O pretendente: RAFAEL BRITO DE ALMEIDA, profi ssão: super-
visor de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 09/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Messias de 
Almeida e de Sandra Brito de Almeida. R$ 12,58

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FERNANDO CARVALHO LEITE GUIMARÃES, profi ssão: aposenta-
do, estado civil: viúvo, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 06/02/1936, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aff onso da Costa Guimarães e 
de Helena de Carvalho Leite Guimarães. A convivente: SANDRA MARIA BATISTA 
XAVIER, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Getulina - SP, data-
nascimento: 18/07/1953, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ananias 
Ferreira Xavier e de Edith Batista de Oliveira. Obs.: Faço saber que pretendem conveter 
sua União Estável em Casamento. R$ 12,58 
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: DANILO DA ROSA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 27/12/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Castilho Fernandes e de Mariangela 
da Rosa Fernandes. A pretendente: FABIANA ULTRAMARI, estado civil solteira, pro-
fi ssão farmaceutica, nascida nesta Capital, Cambuci - SP no dia 02/10/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Ultramari e de Sonia 
Aparecida Ultramari.

O pretendente: JEAN MICHEL RICHE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logistica, 
nascido na Republica do Haiti, no dia 19/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Robert Riche e de Roselore Nerestant. A pretendente: FANTHA 
NOEL, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida na Republica do Haiti, no dia 
23/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jean 
Andre Noel e de Edith Cineus.

O pretendente: ISMAEL MÜNCHEN, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Cruz Alta - RS, no dia 07/08/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Valdemir München e de Lací München. A pretendente: 
DARNISE FRANCINNE LOPES SOARES, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, 
nascida em Maceió - AL, no dia 22/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Soares da Silva Filho e de Maria Cicera Lopes Soares.

O pretendente: MAYCON MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Eunápolis (Registrado em Itagimirim) - BA, no dia 27/02/1988, 
residente e domiciliado na Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Cleudes Pinheiro dos Santos 
e de Maria Cristina Miranda dos Santos. A pretendente: BEATRIZ NASCIMENTO CON-
CEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, 
Liberdade - SP, no dia 13/02/1995, residente e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, 
fi lha de Eloisio José da Conceição e de Gildete Nascimento Conceição.

O pretendente: PAULO RICARDO GARCIA NAVES, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP no dia 31/05/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Naves e de Rosana 
da Silva Naves. A pretendente: MARCELA BRITES RAMALHO DE TOLEDO, estado 
civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP no dia 
12/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Ramalho de Toledo Junior e de Carla Brites de Toledo.

O pretendente: YASSER KEVORK BOUTCHAKDJIAN, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 18/01/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Kevork Boutchakdjian e de Eliandra 
Ramos de Souza. A pretendente: JAQUELINE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia 06/02/2000, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriano Passos Silva e de Clemilda 
Oliveira Lopes Silva.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA VALENTIM, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 30/01/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Valentim e de Candida 
Rosemeire da Silva. A pretendente: CAMILA CARNEIRO LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Liberdade- SP no dia 06/11/1984, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carneiro Lima e de 
Marilene Julio Lima.

O pretendente: MATEUS AUGUSTO GOMES MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
desginer gráfi co, nascido em Catanduva - SP, no dia 25/10/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Francisco Gomes Martins e de Conceição 
Aparecida Martins. A pretendente: NADINE RODRIGUES SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão editora de video, nascida em São José do Rio Preto (1º Subdistrito) - SP, no 
dia 14/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton 
Rodrgues Silva e de Selma Rodrigues da Silva.

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE SORRENTINO, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 31/01/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Sorrentino e 
de Cecilia Hernandes Sorrentino. A pretendente: MIRIAM PEIXOTO RIBEIRO, estado 
civil divorciada, profi ssão Missionária, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
04/09/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Airton 
Ribeiro e de Zelia Peixoto Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL FERETTI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 18/12/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Reinaldo Feretti e de Maria José Feretti. A pretendente: ADRIANA FERREIRA 
PRADO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, no dia 12/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Adelmo José Prado e de Raquel Ferreira Prado.

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A “Pepe in Grani”, comandada por 
Franco Pepe, ganhou pelo segundo ano 
consecutivo o prêmio de melhor pizzaria 
da Itália. O “50 Top Pizza” foi realizado 
na última terça-feira (24), no Teatro Mer-
cadante, em Nápoles, pelo primeiro guia 
online dedicado inteiramente às pizzarias 
italianas.

“Essa vitória não é só minha, mas de 
todos que trabalham comigo”, disse, 
emocionado, Franco Pepe quando subiu 

no palco para receber o prêmio. A pizzaria 
fi ca em Caiazzo, na província de Caserta, 
uma cidade de pouco menos de 6 mil 
habitantes. A premiação escolheu as 50 
melhores pizzarias italianas, dentre mil 
analisadas. No anonimato e sempre pagan-
do a conta, 100 críticos foram responsáveis 
por avaliar as pizzarias, considerando o 
produto, o atendimento, a decoração, a 
carta de vinhos e de cervejas e os azeites.

Para a preparação do ranking fi nal, 20 

experts nacionais formaram o júri, levando 
em consideração as avaliações dos críticos. 
Em segundo lugar no pódio fi cou a pizzaria 
“I Masanielli”, de Francesco Martucci, em 
Caserta, e em terceiro lugar, “50 Kalò”, 
de Ciro Salvo, em Nápoles. Além da clas-
sifi cação das 50 melhores, o evento fez 
uma seleção de oito pizzarias em todo o 
mundo, além de entregar diversos prêmios 
especiais, como o de pizzaiolo do ano e o 
de pizza de 2018 (ANSA).

O estabelecimento ganhou o prêmio pelo segundo ano consecutivo.

‘Pepe in Grani’ é eleita como melhor pizzaria da Itália
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SA

Rafael Salido/Agência EFE

Há 60 anos, o então presidente dos Es-
tados Unidos, Dwight Eisenhower, 
assinou a lei que deu origem à 

emblemática agência espacial, embora sua 
implementação só aconteceu no dia 1º de 
outubro daquele mesmo ano.

No entanto, a história da NASA remonta 
há mais de meio século atrás, no alvorecer 
da aviação, quando em 1915 Washington 
criou o Comitê de Assessoria Nacional 
para a Aeronáutica (NACA, na sigla em 
inglês), cuja missão principal era buscar 
soluções práticas aos desafi os apresenta-
dos pelos primeiros voos. “(A NACA) não 
se limitava a estudar voos na atmosfera, 
por isso, com o passar do tempo, seus 
engenheiros e cientistas começaram a 

estudar foguetes e voos espaciais”, expli-
cou o historiador e assessor do Pentágono 
para assuntos aeronáuticos e espaciais, 
Richard Hallion.

Em 1926, o físico e inventor americano 
Robert Goddard atraiu a atenção do mundo 
inteiro ao lançar com sucesso o primeiro 
foguete propulsado com combustível 
derivado do petróleo líquido. Esse feito 
representou uma conquista científi ca de 
enorme valor, mas também uma oportuni-
dade militar evidente. Durante a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), a Alemanha 
deu um grande passo à frente dos EUA ao 
desenvolver mísseis balísticos que podiam 
viajar por mais de 300 quilômetros, e com os 
quais aterrorizou os cidadãos de Londres, 
no Reino Unido.

“No fi nal da guerra, o desenvolvimento de 
foguetes se transformou em um assunto de 
grande interesse para os Estados Unidos e 
a União Soviética”, assinalou Hallion, que 
acrescentou que, defi nitivamente, “isto foi 
basicamente o início do que depois acabaria 
fi cando conhecido como a corrida espa-
cial”. Naquela época, a pesquisa espacial 

NASA completou 60 anos olhando 
para os céus com curiosidade e receio
A Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA, na sigla em inglês) comemorou no último domingo (29) 
o seu 60º aniversário, um feito que marca o momento no qual o governo americano começou a olhar 
para as estrelas tanto com curiosidade científi ca como com temores militares

já tinha duas vertentes claras: uma militar, 
que pretendia a desenvolver foguetes ca-
pazes de transportar uma ogiva nuclear; 
e outra científi ca, que buscava colocar 

um satélite em ór-
bita. Novamente, os 
americanos fi caram 
para trás e tiveram 
que observar como 
em 4 de outubro de 
1957 os soviéticos 
realizavam o feito de 
colocar em órbita o 
primeiro satélite da 
história: o Sputnik 1.

Este novo revés 
levou o governo 
americano a refazer 
os planos sobre qual 
deveria ser o cami-
nho a ser seguido na 
pesquisa espacial. O 
Congresso decidiu 

então criar uma nova agência que fundiria a 
NACA com a Agência de Mísseis Balísticos 
do Exército (ABMA, na sigla em inglês). 
“O resultado desse casamento foi a agência 
que acabou se transformando na NASA”, 
disse o historiador, 
que acrescentou 
que, apesar de as 
forças armadas te-
rem mantido “seus 
próprios interesses 
no espaço”, esta 
decisão permitiu 
que a NASA “se 
concentrasse nos 
aspectos civis e na 
exploração”.

A partir daquele 
momento, a agência 
aeroespacial come-
çou a acumular con-
quistas históricas, 
como a chegada do 
homem à Lua em 
20 de julho de 1969, mas também sofreu 
revezes como a explosão do ônibus espacial 

Challenger, em 1986, na qual morreram 
seus sete tripulantes. Os acidentes e o 
elevado custo da corrida especial levaram 
Washington a apostar nos últimos anos 
por manter os pés na Terra e olhar menos 
para as estrelas. 

No entanto, com a chegada de Donald 
Trump à Casa Branca, o país voltou a situar 
a conquista do espaço como prioridade. 
Uma conquista que, agora, tende a ser 
tanto científi ca como militar. A promessa 
de Trump de que os Estados Unidos serão 
o primeiro país a levar o homem a Marte 
parece hoje em pouco mais distante que seu 
compromisso de criar um exército espacial, 
cuja missão será proteger os interesses 
americanos na estratosfera.

“Para garantir que nossos militares estão 
preparados para lutar e vencer neste cená-
rio disputado, trabalhamos com afi nco para 
aumentar nossa letalidade e nossa força, e 
para garantir que mantemos nossa lideran-
ça e liberdade de ação no espaço”, disse 
à Efe o major da força aérea americana, 
William Russell. Longe, portanto, parecem 
fi car os anos dourados nos quais as autori-
dades começaram a olhar para as estrelas 
com tanta curiosidade como apreensão. 

“O espaço já não pode ser considerado um 
ambiente benigno”, frisou Russell.

Buzz Aldrin na lua, na missão Apolo 11, em junho de 1969.
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