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O Brasil na era da 
digitalização bancária

A digitalização bancá-

ria já é uma realidade. 

Mesmo as instituições 

que efetivamente ainda 

não possuem processos 

automatizados o bastan-

te para caracterizar esse 

conceito, esforçam-se 

para passar essa ima-

gem do “novo banco”

Para destacarem-se em 
um mercado cada vez 
mais competitivo, as 

instituições precisam estar 
alinhadas e preparadas para 
essa nova realidade digital. 
Essa necessidade está atrelada 
ao cenário de clientes cada vez 
mais informados e conectados 
e de suas novas expectativas 
em relação aos serviços que 
consomem, não só fi nanceiros, 
mas com infl uência inclusive 
das demais indústrias e de suas 
redes de relacionamento.

A digitalização bancária 
chega para atender esse con-
sumidor moderno, que agora 
consegue transacionar com as 
instituições sem a necessidade 
de intermediários por meio de 
seu dispositivo - como desktop, 
notebook, celular, tablet -, 
facilitando o relacionamento 
e melhorando a comodidade 
do cliente.

Com a chegada das agências 
digitais, os bancos passam por 
uma quebra de paradigma no 
que diz respeito ao relaciona-
mento com seus clientes. 

O foco deixa de ser a con-
corrência e as instituições 
direcionam seus esforços para 
aprofundar o entendimento de 
seus clientes, suas necessi-
dades e expectativas. Assim, 
surge uma nova cultura digital, 
na qual é necessária não só uma 
adaptação de produtos e ser-
viços, operações, modelos de 
negócio e organização, como 
uma ampliação de serviços 
para uma abordagem con-
sultiva em relação ao cliente 
e colaborativa em relação ao 
mercado.

Já os clientes esperam ser 
“encantados” e passam a exigir 
experiências cada vez mais 
consistentes e incorporadas 
às necessidades de seu dia 
a dia, com alta qualidade e 
disponibilidade nos canais 
de relacionamento de sua 
preferência. Cada vez mais 
deve-se necessitar menos das 
operações de retaguarda. O 
modo de pensar no momento 
da defi nição de produtos e 
processos deve levar isso em 
consideração. O conceito é 
que tudo deve ser resolvido de 
forma automatizada ou com o 
mínimo de interação manual.

O segmento bancário vem 
investindo em iniciativas para 
sua “transformação digital”, 
no entanto, muitas delas ainda 
estão focadas no front-end, 
como canais, aplicativos e 
atendimento. Uma das difi -
culdades em adequarem-se ao 
novo conceito está vinculada 
à necessidade de ampliar as 
ações para suas operações e 
modelos de negócio de forma 
rápida, ágil e com menor custo, 
frente à difi culdade de inte-
gração com sua infraestrutura 
atual (legados). Outro desafi o 
é a chegada de novos players 
como, por exemplo, as fi ntechs 
e as empresas de pagamentos. 
A associação com os sistemas 
de redes sociais e aplicativos 
colaborativos é mandatória.

O conceito de “jornada do 
cliente” passa a estar presente 
na forma de pensar dos respon-
sáveis pelos atuais produtos 
bancários, substituindo o mo-
delo de oferta desses produtos. 
Agora, é preciso identifi car as 
necessidades do cliente de 
acordo com seu perfi l e suas 
escolhas no momento em 
que está transacionando ou 
navegando na web. Após essa 
descoberta pode-se oferecer 
algo mais indicado para aquele 
cliente naquele instante. 

O maior benefício da digita-
lização reside na transforma-
ção do relacionamento e na 
fi delização do cliente, além 
da redução de custos e maior 
efi ciência operacional. Outra 
vantagem é a bancarização, ou 
seja, a ampliação de clientes 
considerando a população não 
bancarizada e já “conectada”. A 
exposição desse viés de moder-
nidade e mudança do modelo 
bancário tradicional visa atrair, 
também, a geração chamada 
“millennial”, de jovens entre 
18 e 34 anos.

Essa tendência já é fato no 
Brasil, e foi impulsionada pela 
questão dos não bancarizados 
e da pressão por efi ciência e 
redução de custos. Os bancos, 
mesmo não estando 100% 
preparados, já se preocupam 
em passar a imagem de que 
são digitais. Por conta da 
importância e urgência des-
sa transformação digital, as 
instituições fi nanceiras têm 
conseguido prioridade interna 
em seu portfólio de projetos, 
por isso, existem muitas inicia-
tivas e projetos em andamento 
no país. Entretanto, ainda 
há um longo caminho a ser 
percorrido para a completa 
digitalização.

Para tornar-se digital, é 
fundamental adotar uma es-
tratégia clara e consistente 
que engloba a transformação 
do relacionamento com o 
cliente, das operações e dos 
modelos de negócio. Ainda 
há muito trabalho a fazer com 
relação ao amadurecimento de 
uma cultura verdadeiramente 
digital nas organizações, e o 
consequente investimento 
em construir uma visão cla-
ra, o engajamento de toda a 
organização, o roadmap de 
transformação e mecanismos 
para aferi-la.

Pensar de forma digital é o 
grande desafi o das áreas inter-
nas dos bancos, pois muitos 
processos internos precisam 
ser repensados e as questões 
de segurança devem ser priori-
zadas. Recentemente, o Banco 
Central criou uma norma que 
autoriza a abertura de contas 
sem a presença do cliente 
em agência, validando o que 
antes era uma tendência para 
uma realidade palpável. Sem 
dúvida foi um grande avanço, 
mas ainda há um enorme gap 
na adoção de uma cultura di-
gital, associado à questão de 
segurança. 

A autorização de abertura de 
contas de forma não presencial 
pressupõe o desenvolvimento 
de mecanismos cada vez mais 
complexos e efetivos de segu-
rança e garantia de informa-
ções. Ademais, essa mensagem 
de segurança e cumprimento 
das obrigações legais também 
precisa chegar de forma clara 
ao consumidor, evitando des-
conforto e qualquer tipo de 
desconfi ança.

O Brasil caracteristicamente 
é um país com foco em inova-
ção, empreendedorismo e ado-
ção de tecnologias disruptivas 
e, consequentemente, aberto 
a mudanças. Este mindset 
passa a impressão de que já 
estamos prontos para adotá-
la ou até mesmo que esta já é 
uma realidade, mas está claro 
que ainda há muito trabalho a 
fazer quanto à transformação 
nos bastidores. A digitalização 
carrega em si a ideia de “simpli-
fi cação”, e este sim é o grande 
desafi o, um desafi o e tanto. 

Além dos bancos, outros 
players do segmento fi nanceiro 
também estão movimentando-
se para participarem desse 
movimento de digitalização. 
Financeiras, empresas de 
meios de pagamento, acqui-
rers, entre outros. É um movi-
mento sem volta e quem fi car 
de fora certamente terá muita 
difi culdade para sobreviver.

(*) - É Diretor Executivo da 
Provider IT, uma das consultorias 

e provedoras de serviços de TI que 
mais cresce e inova no país.

Reginaldo Santos (*)

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: EDSON ALVES ANTUNES, estado civil divorciado, profi ssão pastor 
evangélico, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia 06/04/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Diolirio de Souza Antunes e de Maria Eunice 
Alves. A pretendente: THAÍS DOS SANTOS MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/05/1995, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Miranda e de 
Fabiana Vaz dos Santos Miranda.

O pretendente: EMILIO QUADROTTI OTSURU, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/09/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mitsuru Otsuru e de Ana Maria Quadrotti Otsuru. 
A pretendente: CAROLINA MOREIRA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão conta-
dora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 27/10/1988, residente e domiciliada em 
Belo Horizonte - MG, fi lha de Geraldo Rocha Pereira e de Marcia Moreira Pereira. Obs.: 
Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil do 2º Subdistrito de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais.

O pretendente: REINALDO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de segurança, nascido em Itapevi - SP, no dia 08/02/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Ferreira da Silva e de Maria José de 
Lima Silva. A pretendente: ROBERTA ELIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de crédito, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/12/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Rosa da Silva e de Marta 
Janete dos Santos Fortunato da Silva.

O pretendente: SILVANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 09/07/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel José dos Santos e de Matilde Medeiros 
de Carvalho dos Santos. A pretendente: SIMONE DAIANE DE OLIVEIRA FREITAS, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Parnaíba - MS, no dia 27/07/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio de 
Freitas e de Celina Gonçalves de Oliveira Freitas.

O pretendente: JOSÉ WALISON RABELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido em Cascavel - CE, no dia 10/05/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Cicero Rabelo e de Maria José Carneiro da Silva. A 
pretendente: BRUNA MUNIZ MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/07/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Carlos Miranda e de Lucimara Muniz.

O pretendente: ANDRÉ ALENCAR PRATT, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Conchas - SP, no dia 16/01/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alencar Pratt e de Maria de Lourdes Barbosa. A preten-
dente: KÁTIA DANTAS ANTUNES SAÚDE, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Serra dos Aimorés - MG, no dia 28/02/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Roberto Antunes Saúde 
e de Clemilda Rodrigues Dantas.

O pretendente: MENEMILTON SOARES DE SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Menemilton Soares de Souza 
e de Ana Maria Paixão Soares de Souza. A pretendente: LILIAN CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE, estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 26/04/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sandoval Cavalcante de Albuquerque e de Luiza Rodrigues de 
Albuquerque.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE GAMINO, estado civil solteiro, profi ssão pro-
gramador de TI, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/10/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Elias Gamino e de Wania 
Regina Alvieri Valle Gamino. A pretendente: SARA MEGUMI UCHIYAMA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Diadema - SP, no dia 20/10/1994, residente 
e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de Masakazu Uchiyama e de Alice Massako 
Yanagiya Uchiyama. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xado no cartório de residência 
da pretendente.

O pretendente: THIAGO MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/01/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Manoel da Silva e de 
Edna Purcino dos Santos da Silva. A pretendente: INGRID AVILEZ VELIS ANGELINI, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 
29/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas 
Ricardo Silveira Angelini e de Cristiane Avilez Velis Angelini.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO FELIPPE, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 30/12/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Izaias Felippe e de Maria 
Regina Ribeiro Felippe. A pretendente: ANNA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
15/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Henrique Ribeiro e de Rosangela Cristina Ferreira Ribeiro.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em São Bernardo do Campo (2º Subdistrito) - SP, no dia 26/06/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei Pereira dos 
Santos e de Juliana D’ Aquila dos Santos. A pretendente: STEPHANIE MIGOTTO BRAGA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade 
- SP, no dia 05/03/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Josinaldo Bispo de Braga e de Roseli Aparecida Migotto Braga.

O pretendente: RODOLFO CECONI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, nascido aos: 18/07/1989, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, 
fi lho de Antonio Celso Ceconi e de Marlene Gregio Ceconi. A pretendente: CLAÚDIA CA-
ROLINA DA SILVA CORRÊA, profi ssão: fonoaudióloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Rio Branco - AC, nascido aos: 15/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José Guilherme Corrêa Nonato e de Adalzira Felix da Silva.

O pretendente: HILÁRIO SANTANA BEZERRA, profi ssão: supervisor de peixaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Canavieiras - BA, nascido aos: 14/01/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reginaldo Conceição Bezerra e de Lindinalva 
Santos Santana. A pretendente: SINARA SANTOS SENA, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Serrinha - BA, nascido aos: 21/10/1981, residente e domiciliada 
em Cotia - SP, fi lha de Ponciano Augusto de Sena e de Marina Pereira dos Santos.

O pretendente: DIEGO HENRIQUE BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 09/02/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marluce Severina Barbosa. A pretendente: SIMONE MAZAR 
SPOSITO PERES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Santana - SP, nascido aos: 05/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Jose Francisco Sposito Peres e de Regina Mazar Sposito Peres.

O pretendente: VITOR YUDI COUTINHO, profi ssão: farmacêutico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 06/12/1987, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Walter Tavares Coutinho e de Maria Sadako Masuda 
Coutinho. A pretendente: MIRIAM DA SILVA, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Massaranduba - Santa Luzia - MA, nascido aos: 14/11/1974, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Antonia da Silva.

O pretendente: GUSTAVO CELESTINO MIRANDA, profi ssão: auditor fi scal da receita 
fede, estado civil: solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, nascido aos: 30/05/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Renato Araujo Miranda e 
de Maria da Assunção Lana Celestino Miranda. A pretendente: SUN JIN KIM, profi ssão: 
auditora fi scal da receita fed, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela 
Vista - SP, nascido aos: 27/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Yeong Seok Kim e de Ouk Su Yang Kim.

O pretendente: DENIS DA SILVA FRANCO, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Belford Roxo - RJ, nascido aos: 03/03/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Caetano Franco e de Isabel Maria da Silva Franco. 
A pretendente: VANESSA APARECIDA RIVA, profi ssão: servidora pública, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 19/09/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter Ferrari Riva e de Lindalva 
Moraes Riva.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO MARTINS ALVES, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: neste Capital - SP, nascido aos: 17/07/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel Carlos Alves e de Elisabete Martins Costa 
Alves. A pretendente: AMANDA DE MENEZES PERUGINI, profi ssão: subgerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 09/06/1994, 
residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Wagner Perugini e de Elisabete de 
Menezes Santos Perugini.

O pretendente: DIEGO THOMÁS SOTERO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/02/1987, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Roberto Sotero da Silva e de Sueli Matias da 
Silva. A pretendente: RUTH DA SILVA XAVIER, profi ssão: analista fi scal, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 22/10/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulinico Francisco Xavier e de 
Marli Aparecida da Silva.

O pretendente: LOHAM SAID THEREZAN CASTRO, profi ssão: turismo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 07/07/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victor Hugo Castro Miranda e 
de Rosana Marcia Soares Therezan. A pretendente: CAMILA PORTO POLLI, profi s-
são: paralegal, estado civil: divorciada, naturalidade: em Campinas - SP, nascido aos: 
25/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Claudino Polli e 
de Aparecida Souza Porto Polli.

O pretendente: PAULO LEONARDO ANTUNES, profi ssão: barbeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, ascido aos: 25/05/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gomes Antunes e de Zulmira Francisca Mota. 
A pretendente: ANA HELENA DE SEIXAS CORRÊA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: de Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 23/01/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Henrique de Seixas Corrêa e de 
Lenora Maria do Nascimento de Seixas Corrêa.

O pretendente: MILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 21/12/1962, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson José de Oliveira e de Lindalva Ribeiro de 
Oliveira. A pretendente: MARIA SOCORRO SOARES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Crato - CE, nascido aos: 14/09/1967, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Soares Sobrinho e de Ivony Gomes Soares.

O pretendente: MRHAF ALDAYOUB, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: de Kutaifeh - Subúrbio de Damasco - Síria, nascido aos: 18/10/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Haisam Aldayoub e de Sanaa Esber. A 
pretendente: LAIZ DE CHIRICO GUERRERO BISPO DOS SANTOS, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/05/1988, 
residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Laercio Guerrero Bispo dos Santos e de 
Zelia Regina de Chirico Bispo dos Santos.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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:

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A conclusão é do relatório da Águas Residuais: o Recur-
so Inexplorado, lançado pela ONU para marcar o Dia 
Mundial da Água. O mundo deve mudar a forma como a 

água residual é vista. Com a crescente demanda do produto, os 
especialistas dizem que as águas residuais devem se tornar uma 
fonte alternativa e confi ável. Atualmente, parte dessas águas são 
tratadas e depois eliminadas, mas a gestão deve ser de “reúso, 
reciclagem e recuperação”.

O relatório das Nações Unidas deixa claro que a incapacidade de 
abordar as águas residuais como um importante problema social 
e ambiental pode comprometer outros esforços necessários para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
propostos pelas Nações Unidas e  assumidos por várias nações. 
Segundo a meta, os ODS devem ser implementados por todos 
os países do mundo até 2030.

Segundo os especialistas, a maior parte das atividades humanas 
que usam água produz águas residuais, que podem ser esgoto 
ou águas poluídas usadas por indústrias. O relatório diz que com 
o aumento da demanda global por água, aumenta também a 
quantidade de águas residuais. Em todos os países, com exceção 
dos mais desenvolvidos, 95% das águas residuais são despejadas 
diretamente no meio ambiente sem tratamento adequado. Isso 
gera impactos negativos na saúde humana, na produtividade 
econômica, na qualidade das águas doces e nos ecossistemas.

Em 2012, foram registradas mais de 800 mil mortes causadas 
pelo consumo de água contaminada e serviços de saneamento 
inadequados. Nos oceanos, as áreas chamadas de “zonas mortas 
desoxigenadas”, causadas pelo lançamento de águas residuais 
sem tratamento, já atingiram 245 mil km², quase três vezes o 
tamanho de Portugal. O relatório da ONU prevê que a demanda 
por água vai aumentar muito nas próximas décadas. O setor da 
agricultura é responsável atualmente pelo uso de 70% das ex-

Águas residuais podem ajudar a 
combater a escassez do recurso

O tratamento e a reutilização das águas residuais pode ser uma solução para combater a escassez do bem natural 
em todo o mundo

A escassez de água já é uma realidade em vários países

do mundo, necessitando de novas abordagens

e alternativas para minimizar a situação. 

José Jacome/Ag.Lusa

trações de água no mundo e o uso deve aumentar também nos 
setores da indústria e energia.

Segundo a ONU, dois terços da população mundial vivem hoje em 
áreas com escassez de água pelo menos uma vez ao ano. E cerca de 
500 milhões vivem em regiões onde o consumo de água é o dobro dos 
recursos hídricos. Os especialistas disseram que, se as tendências 
atuais persistirem, a qualidade da água continuará piorando nas 
próximas décadas, especialmente em países com poucos recursos 
e localizados em regiões secas. Isso vai aumentar ainda mais o risco 
para a saúde humana e para os ecossistemas, contribuindo para 
a escassez de água e prejudicando o desenvolvimento econômico 
sustentável, alerta o documento (ONU News).

O STF negou ontem (23) recurso para 
suspender parte da investigação sobre o 
ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. 
Em um rápido julgamento, por unanimida-
de, o plenário rejeitou uma reclamação na 
qual os advogados questionaram a decisão 
do ministro Teori Zavascki que devolveu 
ao juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara 

STJ nega recurso de Lula
Federal em Curitiba, as investigações contra 
o ex-presidente na Lava Jato.

Os advogados pediram a anulação de 
toda a investigação por entenderem que 
Sérgio Moro usurpou a competência da 
Corte ao ter grampeado uma conversa da 
ex-presidente que, na época, tinha foro 
privilegiado. A interceptação telefônica 

veio à tona após Moro retirar o sigilo das 
investigações. De acordo com a defesa 
de Lula, a liminar não poderia ter sido 
julgada individualmente por Zavascki. 
Além disso, os advogados pediram que 
a Corte enviasse à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) cópia da decisão 
de Teori para que Moro seja investigado 
por ter violado sigilo das conversas da 
Presidência da República (ABr).


