
O “T” (de tecnologia), o 

“M” (de mídia) e o “T” 

(de telecomunicações), 

que formam a sigla TMT, 

parecem se fundir num 

único anagrama

Após ter visitado o CES 
(Consumer Electronic 
Show) 2017, em Las 

Vegas (EUA), e o MWC (Mobile 
World Congress), em Barcelo-
na, na Espanha, o que noto é 
a profusão de tecnologias que 
possibilitam a convergência 
dos setores de telecomuni-
cações e mídia, e também de 
outras indústrias. Fica cada 
dia mais difícil distinguir se 
uma empresa de telecomuni-
cações está se tornando uma 
empresa de mídia ou se uma 
empresa de tecnologia está 
se tornando uma empresa de 
telecomunicações. 

A Google é uma empresa de 
mídia ou tecnologia? A AT&T 
(após a aquisição da Time 
Warner) é uma empresa de 
telecomunicações ou de mídia? 
O Facebook é uma empresa de 
tecnologia ou comunicações? 
A Telefónica é uma empresa 
de telecomunicações ou tec-
nologia, especialmente depois 
dos novos lançamentos de suas 
plataformas?

Nunca se viu tantos robôs 
e aplicações industriais ex-
postos na MWC, que outrora 
era uma feira dedicada às 
Telecomunicações. Os robôs 
demonstravam o potencial 
de transformação do 5G, 
IoT (Internet das coisas) e 
Inteligência Artificial. Com 
latência mínima, os comandos 
eram acionados por meio das 
aplicações em nuvem ligadas 
diretamente aos sensores que 
serão, em breve, o futuro chão 
das fábricas. Isto signifi ca que 
os comandos, salas de controle 
e engenheiros poderão estar 
do outro lado do oceano sem 
afetar o “modus operandi” das 
linhas de produção.

As inciativas para acelerar a 
entrada do 5G – que chegará 
ao mercado apenas em 2020 - e 

atender a latente demanda do 
IoT são inúmeras, cada opera-
dora/país com sua estratégia, 
passando pelo LTE-M, NB-IoT 
e LPWAN. São tecnologias que 
viabilizam as aplicações de IoT 
de forma imediata, antes mes-
mo do 5G entrar em operação 
efetivamente.

Os pilotos de 5G, plataformas 
de IoT e Inteligência Artifi cial 
são o denominador comum das 
grandes operadoras de todos os 
continentes. Os oceanos que 
separam os países parecem 
não existir no novo mundo da 
tecnologia. É fascinante verifi -
car as dezenas de pilotos de 5G 
ou IoT realizados em parceria 
entre diversos países. Isso 
ratifi ca que no mundo de hoje 
um único país não é capaz de 
dominar todas as tecnologias. 
A “soberania tecnológica” de 
um país se tornou um termo 
arcaico, do mundo em que 
quem controlava a riqueza era 
quem dominava os mares.

Nos dias em que os prin-
cípios da OMC (Organização 
Mundial do Comércio) estão 
sendo questionados, com o 
nacionalismo e protecionismo 
crescente nos países desenvol-
vidos, onde estará o Brasil? Es-
pero que não sigamos a mesma 
direção no setor de tecnologia. 
Não temos este privilégio e não 
há tempo a perder.

Precisamos urgentemente 
criar políticas que atraiam in-
vestimentos externos e estimu-
lem o uso da tecnologia – sem a 
ideologia do passado – em prol 
da economia e inclusão social. 
Tecnologias e comunicações 
acessíveis, abertas e com aces-
so democrático. Que chegue 
por todos os mares. Que chegue 
em qualquer cidadão. Que seja 
incorporada em todos os polos 
produtivos do Brasil.

Somente assim, poderemos 
dar o salto tecnológico, im-
pingir a produtividade no país, 
criar empregos e evitar que os 
nossos escassos talentos de 
tecnologia optem por buscar 
outros mares.

(*) - É sócia-líder para as 
indústrias de Tecnologia, Mídia e 

Telecomunicações da Deloitte Brasil.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Shirley Souza - Sesi-SP – Sonhos incríveis, 
com aspecto e sabor de pura realidade. Era isso 
que acontecia com o protagonista desta fantástica 
estória. Seres Sombrios e da Luz, interpunham-se 
nos seus pensamentos, criando um cipoal de fl a-

grantes dúvidas, que no decorrer da sua vida iriam tornar-se 
uma estranha realidade. Alek fora criado por sua avó, desde o 
desaparecimento dos seus pais, em um acidente. Jovem, levava 
uma vida normal: estudava, fl ertava, tinha bons amigos, etc. 
Estranhava, algumas atitudes “animais” de sua avó, tais como, 
farejar o ar. Até que um dia, a verdade veio a tona. Fatos exó-
ticos, absolutamente inesperados, emocionantes, iniciaram-se, 
tornando a vida do nosso herói, um verdadeiro caos. Sua psique 
abalou-se. Em quem acreditar? A trama é muito bem urdida. 
Seguramente prenderá o leitor até a última letra e por analogia, 
o fará refl etir sobre as coisas e acontecimentos cotidianos. 

Entretenimento garantido para jovens e bem adultos!

Alek Ciaran e os
Guardiões da Escuridão

Lelington Lobo Franco - O químico, fi tologista e pro-
fessor, representa com muita propriedade o Brasil no exterior, 
lança um manual, bastante prático, para que entendamos o que 
está por trás(?) dos alimentos e de alguns medicamentos. O 
leitor encontrará uma variedade de especiarias, antes inimagi-
nável. Nota-se em suas linhas, uma honesta preocupação pelo 
esclarecimento, sem alardes. Trinta tipos de azeitonas, sete 
variedades de azeite, pimentas, parei de contar no trinta! Em 
suma: Um manual para ler, usar, guardar e deixa-lo à mão, pois 
é uma ferramenta primordial e muito interessante, para uma 
boa gastronomia, de simples à sofi sticada, além da boa base 
medicamentosa. Tremendamente esclarecedor! Para adquirir: 
lelingtonfranco@globomail.com.

Viva Melhor Com Temperos, 
Condimentos e Especiarias

Ana Davini - Magu - Com titulo autoexpli-
cativo, a escritora relata sua saga para materializar 

um sonho, da maioria das mulheres: a maternidade. Em suas 
linhas, permeiam expectativas, decepções, dores, e apoteóti-
cas alegrias. Uma peregrinação ao ápice de uma colina, que 
mostrava-se invencível, que fez valer cada segundo das agruras 

transpostas. Um bom exemplo!

Te Amo Até a Lua: Da adoção à 
barriga de aluguel e técnicas de 
fertilização, o que fazer quando não 
se consegue uma gestação natural

Edit. Matarazzo - Desta feita a capital baiana é fes-
tejada em sua plenitude. Seu glorioso passado, suas praias tão 
bem decantadas, sua religiosidade, crenças, heróis, enfi m, todo 
envolvimento místico, bem como sua importância econômica, 
nada distante, que reveste-a com uma aura nobre, que só na-
tivos sentem e alguns felizardos visitantes percebem. Salvador 
é defi nitivamente o portal da Bahia, não só de Todos os Santos, 
mas de todo Brasil. Desconhecer seus encantos, é dar as costas 
a uma grandiosidade histórica e cultural enriquecedora. Como 
de hábito, a editora compilou relatos, odes, e muitas fotos, que 
permeiam as páginas de mais uma bela e justa homenagem! 
Adorável!!

Vamos Falar de Salvador?

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS EDUARDO SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão roteireista, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 07 de novembro de 1979, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Sampaio e de Jacira Alice da Cruz Sampaio. 
A pretendente: ANGÉLIKA CLEMENTE DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de qualidade, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 
08 de dezembro de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Rubens do Amaral Filho e de Ivete Clemente do Amaral.

O pretendente: BENJAMIN IFEANYI EZIEVUO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Iwllo, Nigéria, no dia 01 de junho de 1982, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Ugwueke Anselem Ezievuo e de Okunna Cathrin Ezievuo. A 
pretendente: PATRICIA REIS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Coaraci - BA, no dia 12 de dezembro de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de José Raimundo dos Santos e de Maria de Lourdes Oliveira Reis.

O pretendente: VITOR ROMUALDO, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Matilde) SP, no dia 15 de dezembro de 1987, 
residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Carlos José 
Romualdo e de Adriana Ramos Andrade Romualdo. A pretendente: NATTHALIA IZUMI 
IVAMOTO ANSAI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo 
(Registrada no Jabaquara) SP, no dia 28 de novembro de 1996, residente e domiciliada 
no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Tatsumi Ansai e de Mayumi Laura 
Ivamoto Ansai.

O pretendente: MATEUS FERREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
chapeiro, nascido em São Benedito - CE, no dia 15 de dezembro de 1992, residente 
e domiciliado na Vila Nova Manchester, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sabino 
de Araujo e de Lúcia Maria Ferreira Gomes. A pretendente: TAMIRIS FERNANDES 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Montes Claros 
- MG, no dia 25 de maio de 1991, residente e domiciliada na Vila Nova Manchester, 
São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Ferreira de Souza e de Anaides Aquino de 
Souza.

O pretendente: CELSO DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 13 de 
fevereiro de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Celso 
de Carvalho e de Maria Adelaide de Oliveira Carvalho. A pretendente: GABRIELA 
BEZERRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante de enfermagem, 
nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 06 de setembro de 1997, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Eder Luiz de Oliveira e de 
Elizabeth Bezerra de Oliveira.

O pretendente: LUCIANO GOMES DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, 
nascido em Canudos - BA, no dia 22 de junho de 1987, residente e domiciliado na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Janete Gomes da Cruz. A pretendente: CRISTIANE DE 
OLIVEIRA PÉCORA, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22 de março de 1972, residente e domiciliada na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lha de Osmar Pécora e de Claudete de Oliveira Pécora.

O pretendente: BRUNO SÁES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão analista empresário, 
nascido em Santo André (Registrado 1º Subdistrito) SP, no dia 14 de maio de 1980, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Iotti Dias e de 
Angela Maria Pagano Sáes Dias. A pretendente: JULIANA CARDOSO DE ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo (Registrada no Cambuci) 
SP, no dia 31 de março de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Casimiro Mendes de Araujo e de Gilma Marcia Martins Cardoso de Araujo.

O pretendente: ADELSON CLEODON  DE MEDEIROS, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Januario Cicco - RN, no dia 28 de setembro de 1958, 
residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Cleodon 
de Medeiros e de Severina Bento Medeiros. A pretendente: MADALENA MARIA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cobradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16 de outubro de 1964, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 
fi lha de Olimpio Assis da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: GLAUCO DO NASCIMENTO VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em edifi cações, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, no dia 
29 de julho de 1986, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 
fi lho de José Vicente Filho e de Helenice do Nascimento. A pretendente: VANESSA 
ALVES MACHADO, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 25 de outubro de 1989, residente e 
domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Roberto Machado e 
de Fatima Alves Machado.

O pretendente: JOÃO CARVALHO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão açogueiro, 
nascido em Oeiras - PI, no dia 22 de novembro de 1974, residente e domiciliado na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Rodrigues de Santana e de Luiza Sousa Carvalho. 
A pretendente: GIRLEIDE MENDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Oeiras (Registrada em Santo Inácio) - PI, no dia 20 de março de 1992, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Milton Mendes da Silva 
e de Luiza Santana Xavier da Silva.

O pretendente: MARCOS DA COSTA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de janeiro de 1968, residente e 
domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Pereira e de Leonizia da 
Costa. A pretendente: ANILMA SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Cipó - BA, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Vila 
Rica, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Silva e de Nair Soares dos Santos.

O pretendente: EUCLIDES MENEZES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de cargas, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, no dia 27 de 
setembro de 1977, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 
fi lho de João Ferreira Lima e de Cleuza Menezes Lima. A pretendente: BRANCA DA 
SILVA TRINDADE, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Prudente) SP, no dia 02 de junho de 1973, residente e domiciliada 
na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ferreira Trindade e de Ruth da 
Silva Trindade.

O pretendente: RICARDO MANOEL DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
fl anelinha, nascido em Recife (Registrado no 6º Distrito) - PE, no dia 13 de fevereiro 
de 1976, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de João 
Manoel do Nascimento e de Maria José Rodrigues de Souza. A pretendente: SIMONE 
ELVIRA GOMEZ, estado civil divorciada, profi ssão fl anelinha, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 10 de dezembro de 1976, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São 
Paulo - SP, fi lha de Manuel Gomez Dopeso e de Rosa Fernandez Gomez.

O pretendente: MITJA TOPLER, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
Maribor, Eslovênia, no dia 02 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado na Eslovênia, 
fi lho de Bogdan Topler e de Metka Belsak. A pretendente: ELY NOHAITY MOTA DE 
MATOS, estado civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 03 de agosto de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Assis de Matos e de Ney Lylyan Ferreira Mota de Matos.

O pretendente: JIANFENG YE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Suichang da província Zhejiang, China, no dia 11 de junho de 1983, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Faxiang Ye e de Fengqin Zhang. 
A pretendente: XIAO WU, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida na 
Republica Popular da China, no dia 25 de julho de 1987, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Jianping Wu e de Xueping Zhou.

O pretendente: ANTONIO MARCOS CAVALCANTE RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no 
dia 21 de dezembro de 1991, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio do Ceu Dias Rodrigues e de Josefa Solange Cavalcante Rodrigues. A 
pretendente: JULIANA DEANA CIAVARETTO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 20 de abril de 1983, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Ciavaretto e 
de Noeli Deana da Motta Chiavaretto.

O pretendente: ANDRÉ VALENTE, estado civil solteiro, profi ssão técnico de informática, 
nascido em São Paulo (Registrado em Guaianases) SP, no dia 26 de abril de 1991, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Eliseu Claudio Valente 
e de Rozilda Eduado da Silva Valente. A pretendente: ISABELLA ROSSI FAVERO 
CRUZ, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo (Registrada em 
Itaquera) SP, no dia 03 de dezembro de 1995, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Heber de Paula Cruz e de Adriana Aparecida Rossi Favero Cruz.

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 

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERNANDO ZÁCCARO, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/01/1980, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Italo Záccaro Junior e de Regina Maria Salomão 
Záccaro. A pretendente: CATIA CRISTINA DE CARVALHO CRUZ, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Celio Luiz da Cruz e de 
Maria Regina de Carvalho Cruz.

O pretendente: HUMBERTO TENORIO, nacionalidade brasileiro, estado civil divorciado, 
profi ssão micro-empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1965, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Tenorio e de Elza Aro Tenorio. A 
pretendente: ELAINE REGINA SECANHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/03/1968, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Secanho e de Maria Nilcéa Pereira Secanho.

O pretendente: MARCELO LASALVIA SCHMIDT, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Horst Emilio Odo Schmidt e de Christina Lasalvia 
Schmidt. A pretendente: IVANA BILANCIA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Santa Rita do Sapucaí - MG, no dia 03/11/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivan Edson Ribeiro Gomes e de Ana 
Stela Bilancia Gomes.

O pretendente: FERNANDO ARGEMIRO GUERRA FALCÃO, nacionalidade brasileiro, 
estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Recife - PE, no dia 30/08/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Argemiro Ramos Falcão e de Terezinha 
de Freitas Guerra. A pretendente: MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Espirito Santo do Pinhal - SP, 
no dia 05/12/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Custodio de 
Oliveira e de Albertina Raimundo de Oliveira.

O pretendente: LUIZ OTAVIO LEITE MESSIAS, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Messias e de Gelsia Maria de Silveira 
Leite. A pretendente: VIVIANE CRISTINA PERONOTTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Rio Claro - SP, no dia 05/06/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Perinotto e de Maria Antonia Spatti 
Perinotto.

O pretendente: MARCO RUDELLI, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Rudelli Sergio Andrea Aristides e de Vera Lucia Tavares Guerreiro 
Rudelli. A pretendente: JOSELENE PINHEIRO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora de recursos humanos, nascida em Porto 
Alegre - RS, no dia 14/08/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Octacilio Gomes de Souza e de Salete Pinheiro de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, disse 
que a pasta trabalha para obter a liberação 
dos vistos de entrada no Brasil para países 
como Estados Unidos, Canadá, Japão e 
Austrália. Isso repetiria medida que vigorou 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
do Rio de Janeiro, no ano passado. A ideia 
é conceder a isenção para turistas dessas 
nações por dois anos, informou Beltrão. O 
ministério trabalha ainda para a implanta-
ção do visto eletrônico em outros países, 
como a China, que hoje é um dos maiores 
exportadores de turistas do mundo.

São países, segundo o ministro, que não 
oferecem nenhum tipo de risco imigrató-

rio e apresentam gasto per capita (por 
indivíduo) mais alto do que a média inter-
nacional. Estudo feito pela Organização 
Mundial do Turismo (OMT) mostra que há 
um aumento de 25% por ano de turistas 
quando se tem a política de isenção de 
vistos. “Então, se a gente fi zer essa política, 
vamos ter no nosso país cerca de 200 mil 
a 250 mil turistas a mais por ano vindo 
dessas nações, gastando muito dinheiro 
aqui”, apostou. 

O ministro destacou que o Brasil atra-
vessa um momento de recessão e a atração 
de mais turistas pode gerar empregos. 
Ele estimou que, se a política de isenção 

de vistos for aprovada ainda no primeiro 
semestre, o Brasil ultrapassará a casa dos 
7 milhões de turistas até o fi nal deste ano. 
“Nós temos tudo para chegar a 12 milhões 
de turistas nos próximos quatro anos, se 
tudo aquilo que estamos querendo fazer 
for aprovado no Congresso Nacional”.

O turismo nacional cresceu 2% no verão 
deste ano, movimentando R$ 100 bilhões, 
segundo o ministro. Já o número de turis-
tas estrangeiros cresceu 11%. Com o fi m 
do carnaval, o ministério vai se dedicar à 
preparação dos próximos projetos, entre 
eles o Verão da Amazônia e o São João 
(ABr).
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