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De acordo com pesquisas 

recentes, 34 em cada 

100 brasileiros adultos 

(com idades entre 18 

e 64 anos) possuem 

uma empresa ou estão 

envolvidos com a 

criação de um negócio 

próprio

Empreender é considera-
do um dos três maiores 
sonhos dos brasileiros, 

fi cando atrás somente de ter 
uma casa própria e de viajar. 
Mesmo com os números ex-
pressivos, ainda falta capaci-
tação e foco para os nossos 
empreendedores, problemas 
que poderiam ser superados 
com os programas de mentoria, 
uma prática muito comum em 
países desenvolvidos.  

Não são poucas as vezes em 
que boas ideias acabam não 
saindo do papel devido a falta 
de orientação e apoio para 
quem ainda não tem experiên-
cia de mercado. Existem ideias 
que são muito boas para um 
novo negócio, mas que encon-
tram uma difi culdade inicial em 
como fazer e se estruturar. Ou 
seja, o sonho acaba fi cando no 
papel, e quando sai sem uma 
base sólida desaba nas primei-
ras difi culdades. 

É cada vez mais necessário 
que exista uma troca de expe-
riência entre jovens empresá-
rios e empreendedores mais 
“calejados” para estimular o 
surgimento desses novos ne-
gócios. É muito comum encon-
trarmos empreendedores sem 
noção alguma, por exemplo, 
de desenvolvimento pessoal, 
segmentação e mercado, es-
truturação fi nanceira, modelo 
de negócio e marketing. 

São assuntos fundamentais 
para quem quer ter uma em-
presa de sucesso. Essa falta 
de conhecimento acaba resul-
tando no fracasso de milhares 
e milhares de projetos que 

teriam uma grande chance 
de desenvolvimento satisfa-
tório caso fossem melhores 
orientadas. 

Em países da Europa e nos 
Estados Unidos, é muito co-
mum encontramos casos em 
que empresas de destaque 
nos mais variados segmentos 
contaram com a ajuda especial 
de profi ssionais experientes, 
que em um processo de men-
toria conseguiram fornecer 
informações valiosas a partir 
de sua vivência no mercado. 

O mentor, antes de tudo, 
consegue gerar percepções 
e soluções reais de mercado, 
habilitando o jovem empreen-
dedor para lidar corretamente 
com seus colaboradores, 
promovendo networking, 
aconselhando em momentos 
de gestão de crise e desen-
volvendo um planejamento 
coeso. Ou seja, essa parceria 
traça processos fundamentais 
para o crescimento de uma 
empresa em um mercado cada 
vez mais competitivo. 

Além de ferramentas para 
aproximar jovens e empre-
endedores experientes, é 
fundamental que os brasilei-
ros entendam que a consoli-
dação de ideias e empresas é 
extremamente positivo para 
o mercado. Todos acabam 
crescendo juntos. Dessa ma-
neira, veremos cada vez mais 
profissionais com vivência 
empreendedora interessados 
em compartilhar seus conhe-
cimentos com jovens que 
têm ótimas ideias, mas que 
precisam aprender superar 
obstáculos.

Talvez não seja a solução 
para todos os problemas dos 
empreendedores novatos, 
mas com certeza teremos 
pessoas mais preparadas e 
“calejadas” para lutar por seus 
projetos e ideais. 

 
(*) - É gestora do projeto 

Jovem Empresário (www.
projetojovemempresario.com.br). 

Empreendedores 
brasileiros precisam

de mentores
Kauana Vissotto (*)
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O pretendente: JOAQUIM DE ALMEIDA BABO, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário público, nascido em Petrópolis - RJ, no dia 04/05/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Caetano Babo e de Izolete de Almeida 
Babo. A pretendente: FABIANA ALVES GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão 
cozinheira escolar, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 11/06/1977, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fausto Noel Garcia e 
de Josefi na Alves de Jesus.

O pretendente: DIOGO CELERE GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de telemarketing, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/06/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Willians Lourenço Gonçalves e de 
Silvana Aparecida Celere Gonçalves. A pretendente: JAQUELINE ALVES DE MORAES, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Santana 
- SP, no dia 02/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Osmar Gonçalves de Moraes e de Beatriz Alves de Moraes.

O pretendente: LUCAS MIRANDA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Cabreúva, Comarca de Itu - SP, no dia 16/01/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvimar Vieira Filho e de Cleide 
Aparecida Miranda Vieira. A pretendente: BRUNA OLIVEIRA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 07/06/1991, residente e domiciliada em Lauzane Paulista, São Paulo - SP, fi lha 
de Rosângela Oliveira Santos. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
Cartório de Residência da Contraente.

O pretendente: ADILSON DE PAULO MIRANDA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Taubaté - SP, no dia 14/12/1946, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fleuri de Souza e de Maria da Conceição Miranda. A pretendente: 
EDIVANE VERISSIMO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão confeiteira, nascida 
em Lagoa de Ouro - PE, no dia 09/05/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Maria Veríssimo da Silva.

O pretendente: MARCEL PAIVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão embalador, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 13/04/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcel Paiva e de Ana Paula Cunha dos Reis Paiva. A 
pretendente: ALEXIA RUANA DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Praia Grande - SP, no dia 25/11/1999, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roubles Carlos dos Santos e de Fabiana da Silva.

A pretendente: MARÍLIA MOREIRA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de fraude, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 11/04/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Moreira da Silva e de Teresa da Silva. 
A pretendente: WILMA CARLA DA ROCHA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Arapiraca - AL, no dia 09/07/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson dos Santos e de Ana Cleide da Rocha Santos.

O pretendente: THIAGO GOMES RAFAEL, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Santo André (1º Subdistrito) - SP, no dia 03/02/1986, residente e 
domiciliado na VIla Castelo, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Laurentino Rafael e de 
Noemia Gomes Rafael. A pretendente: BEATRIZ RIBEIRO LOPES, estado civil sol-
teira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 13/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Ferraz Lopes 
e de Angelica Guerrero Ribeiro Lopes. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xada no cartório 
de residência do pretendente.

O pretendente: GERALDO FAGUNDES NASCIMENTO JUNIOR, estado civil divor-
ciado, profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 
12/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo 
Fagundes Nascimento e de Vilma Isabel Conceição Nascimento. A pretendente: SARA 
BARBOSA BERTAGLIA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 03/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Roberto Bertaglia e de Terezinha Aparecida Barbosa 
dos Anjos Bertaglia.

O pretendente: EDUARDO SOUSA TELLO, estado civil solteiro, profi ssão designer 
UI, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 14/02/1995, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison da Silva Tello e de Adriana 
Sousa Tello. A pretendente: DANIELLA LOPES PARRA, estado civil solteira, profi ssão 
designer UX, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 05/02/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Lopes Parra e de Silvia 
Regina Garcia Lopes Parra.

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: ALEXANDER HELDT, nacionalidade alemã, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em em Herford, Alemanha, 15/09/1980, residente e domiciliado 
na Alemanha, fi lho de Hans Jurgen Karl Wilhelm Heldt e de Irmgard Maria Iolana Heldt. 
A pretendente: MARINA FERNANDA DE CARLOS FLÔRES DA SILVA, solteira, 
profi ssão procuradora do estado, nascida em São Paulo - SP, 21/06/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Cesar Flôres da Silva e 
de Leila de Carlos Flôres da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DE MORAES OLIVEIRA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Brasiília - DF, 21/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Diogenes Walter Oliveira e de Ana Cristina de Moraes Oliveira. 
A pretendente: ADRIANA CRISTINA VIEIRA DUARTE, solteira, profi ssão agente de 
direitos autorais, nascida em Curitiba - PR, 17/01/1987, residente e domiciliada na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Adriano Duarte Filho e de Paulina do Carmo Arruda 
Vieira Duarte. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
da pretendente.

O pretendente: LEONARDO BRIZA PAES MANSO, solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo - SP, 23/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adalton Paes Manso e de Dulce Helena Rizzardo Briza. A 
pretendente: MARIANA DUPRAT RUGGERI, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, 21/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Tercio Ruiz Ruggeri e de Maria Carolina Duprat Ruggeri.

O pretendente: SERGIO TAKAHASHI HASSUI, solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
São Paulo - SP, 07/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Dituo Hassui e de Noriko Hassui. A pretendente: BEATRIZ SANCHES 
ARROYO, solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 11/12/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leomar Severino Moraes Arroyo 
e de Solange Nunes Sanches.

O pretendente: BRUNO SARTORI CIFFONE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, 09/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Helio Ciff one Filho e de Eliana Sartori Ciff one. A pretendente: DANIELLI 
MELE SETIN, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, 14/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Setin e de 
Andréa Mele Gomes.

O pretendente: RODRIGO EVANGELISTA DA CUNHA MACCHERONI, solteiro, 
profi ssão produtor rural, nascido em Uberlândia - MG, 07/05/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloisio da Cunha Maccheroni e 
de Miriam Teresinha Evangelista Maccheroni. A pretendente: CAROLINA DESTEFANI 
BETTI, solteira, profi ssão empresária de moda, nascida em São Paulo - SP, 21/02/1991, 
residente e domiciliada no Jardim Fonte do Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de Renato 
Betti e de Heloisa Helena Destefani Betti. Obs.: Edital de proclamas enviado ao cartório 
de residência da pretendente.

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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

O pretendente: ANDRÉ FRANCISCO FREIDE DE SANTANA, nascido em Salvador 
(Nazaré) - BA, no dia 02/03/1980, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eleutério Lelis de Santana Neto 
e de Rosália de Jesus Freire. A pretendente: TÂNIA BARBOSA CARVALHO, nascida 
em Salvador (Vitória) - BA, no dia 05/08/1977, estado civil solteira, profi ssão agente de 
saúde, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Ferreira 
Carvalho e de Valdelice Barbosa Carvalho.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

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

O pretendente: CONRADO SOARES LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Lourenço e de Regiane Soares 
Lourenço. A pretendente: MAIARA ALINE CHINELATTO MARIGO, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 17/07/1989, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de José 
Arnaldo Marigo e de Magali Aparecida Chinelatto Marigo. Obs.: Cópia do Edital recebida 
do 2º Ofi cial de Registro Civil de São Bernardo do Campo - SP.

O pretendente: MICHEL DA SILVA VIZIOLI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Vizioli e de Maria das Graças da Silva. A 
pretendente: SARA LACERDA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/09/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira e de Ivete Dias de Lacerda.

O pretendente: DANIEL GOMES BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão empresá-
rio, nascido em Barretos (1º Subdistrito) - SP, no dia 28/06/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Moniz Barbosa e de Solange Gomes 
Barbosa. A pretendente: ANA PAULA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão chefe 
de setor - RH, nascida em Araçatuba - SP, no dia 26/09/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juraci Pereira Pina.

O pretendente: EDUARDO ROBERTO FERRARI DE LUCCA, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 03/02/1960, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edú Mattos de Lucca e de Lucia 
Ferrari de Lucca. A pretendente: SHEILA PEREIRA BEZERRA, estado civil solteira, 
profi ssão monitora de qualidade, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 20/08/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Olavo Pereira Bezerra 
e de Luzinete Maria Bezerra.

O pretendente: ALAN WILLIAM CATITA, estado civil divorciado, profi ssão radialista, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/06/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lino Catita e de Maria Salet Catita. A 
pretendente: LILIAN GOMES MURILHA, estado civil divorciada, profi ssão empresá-
ria, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 08/02/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Martins Murilha e de Maria das Graças 
Gomes Murilha.

O pretendente: DIEGO ZEIZO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
gesseiro, nascido em Tobias Barreto - SE, no dia 29/05/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Zeizo de Oliveira e de Aparecida Alves 
da Silva Oliveira. A pretendente: ROSÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Botuporã - BA, no dia 08/05/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel José de Oliveira e de 
Regina Silva de Oliveira.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO PLASTER SERIPIERI, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
comercial, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 30/07/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Leite Seripieri e de Suely Maria Plaster 
Leite Seripieri. A convivente: NÍVEA MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão executiva de contas, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
28/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Rogerio Gomes de Oliveira e de Vânia Maria Silva Gomes de Oliveira. Obs.: Findo o 
prazo legal e não havendo opoição de impedimento, será feito de imediato o Registro 
da Conversão da União Estável em Casamento.

Primeira ministra britânica, Theresa May.

May disse que os restos 
de vasilhas e produtos 
de plástico, muitos dos 

quais acabam poluindo o mar, 
são “uma das marcas meio am-
bientais dos nossos tempos” e 
afi rmou que muitos envoltórios 
que são utilizados hoje em dia 
“são desnecessários”.

Entre as medidas propostas 
pelo governo para limitar o uso 
de plásticos destaca-se “enco-
rajar os supermercados a intro-
duzir corredores com produtos 
sem plástico”, explicou May em 
um ato em Londres. O Execu-
tivo também planeja estender 
a todo o comércio a obrigação 
de cobrar do consumidor cinco 
pence (5 centavos de euros) 
por cada saco plástico, que até 
agora só era aplicado às lojas 
com mais de 250 funcionários. 
Estudará, além disso, impor 
uma taxa de 25 pence (28 
centavos de euro) sobre as 
embalagens descartáveis, como 
as que são utilizadas para café 
e para levar comida.

May disse que o Reino Unido 
desempenhará um papel de 

May apresenta plano para eliminar 
resíduos de plástico em 25 anos

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apresentou ontem (11) um plano de proteção
ao meio ambiente que inclui medidas para eliminar todos os resíduos “evitáveis” de plástico dentro de 
25 anos, em 2042
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epeace, “carece de urgência, 
detalhe e efetividade”, enquan-
to a ONG Friends of the Earth 
apontou que “o que é necessário 
é um calendário claro e a curto 
prazo, não promessas vagas 
de fazer algo bom no futuro”. 
Tom Burke, do centro de es-
tudos de ecologia e3g, elogiou 
a abordagem do assunto, mas 
lembrou que a administração 
de May enfrenta seu terceiro 
recurso nos tribunais “pelos 
níveis ilegais de poluição do ar” 
no Reino Unido.

Stephanie Hilborne, da Fun-
dação pela Vida Silvestre, avi-
sou que, “sem uma legislação 
de base, (o plano) poderia 
desaparecer totalmente”. Um 
porta-voz do Partido Traba-
lhista disse que a proposta de 
May “é uma tentativa cínica 
de reinventar a imagem dos 
tories’” e os liberais-democratas 
disseram que “é assombroso” 
que tenha fi xado o objetivo de 
2042 para erradicar o plástico, 
quando “são necessários resul-
tados agora” (ABrEFE).

liderança global na eliminação 
de resíduos de plástico e, para 
isso, destinará fundos de coope-
ração internacional para ajudar 
os países em desenvolvimento 
a administrar seus resíduos. 
O programa do governo para 
a proteção do meio ambiente 
inclui também iniciativas para 
que os agricultores adminis-

trem suas terras de maneira 
sustentável; recuperar prados 
e fl orestas; reduzir a poluição e 
melhorar a gestão dos recursos.

As organizações de defesa 
do meio ambiente, bem como 
a oposição política, criticaram 
o plano governamental, ao 
considerar que pode fi car sem 
efeito pela falta de legislação 

O empresário italiano Carlo 
Menichini, que vive em Abu 
Dhabi, tenta retomar as obras 
do edifício do Hotel Glória, no 
Rio de Janeiro, o primeiro hotel 
cinco estrelas do Brasil, cons-
truído em 1922, um ano antes 
do Copacabana Palace. O projeto 
de restauração foi interrompido 
em 2013, por causa de problemas 
financeiros do Grupo EBX, do 
empresário Eike Batista, que era 
o proprietário do hotel. 

O fundo Arabe Mubadala de 
Abu Dhabi, assumiu em 2016 o 
Hotel Glória do grupo EBX, mas 
por causa da recessão econômica 
que atingiu o Brasil, o projeto de 
reestruturação não foi iniciado. 
Carlo Menichini é conhecido por ter participado, 
com a sua empresa AHTV, em alguns dos mais 
prestigiados projetos de construção realizados 
nos Emirados Árabes, sendo o último, o novo e 
ultra moderno museu do Louvre de Abu Dhabi, 

Empresário quer transformar
hotel Glória em edifício residencial

por muitos anos: “é uma pena ver 
um edifício tão bonito e de prestí-
gio perdendo suas características 
únicas e inigualáveis. Espero que 
o escrito na placa colocada fora do 
edifício, omni temporae praestans 
(excelente ao longo do tempo), 
possa acontecer”. O desejo de Carlo 
é transformar o antigo hotel em 
um prédio residencial, mantendo 
intacta a beleza e o estilo do edifí-
cio, em conformidade assim com o 
desejo do IPHAN.

No que diz respeito ao uso do 
edifício, a probabilidade de con-
tinuar sendo um hotel é muito 
pequena. De acordo com estudos 
realizados, um investimento em um 
novo Hotel Gloria, atualmente, não 

seria lucrativo. “ Existem várias possibilidades 
sobre o destino do Hotel Glória, desde o uso 
do hotel até o uso residencial. Isso será uma 
decisão que a prefeitura do Rio terá que tomar”, 
disse Carlo Menichini (AI/Vanessa Haddad).

um projeto com o custo fi nal de 600 milhões 
de dólares. 

O empresário explica que a situação do 
projeto Hotel Glória é bastante complexa, es-
pecialmente porque o projeto foi interrompido 

Edifício do Hotel Glória, no Rio de Janeiro, o primeiro hotel 

cinco estrelas do Brasil, construído em 1922.
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