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Uma empresa offshore é aquela que possui sua 

contabilidade num país distinto daquele em que 

exerce sua atividade.

Da mesma forma, investimentos offshore são 
aqueles efetuados num país estrangeiro por 
meio de contas bancárias, fundos de investi-

mentos, ações etc.
Estima-se que atualmente 1% do patrimônio dos 

investidores brasileiros esteja fora do Brasil, percen-
tual este baixo se comparado com os demais países 
da América do Sul. No Chile, por exemplo, esse per-
centual chega aos 6%.

Mas ao investidor brasileiro sempre paira a dúvida 
de como investir em ativos estrangeiros e qual a me-
lhor opção. Em primeiro lugar, o investidor tem que 
observar qual investimento se adequa ao momento do 
câmbio na hora de desembolsar o dinheiro.

Importante ressaltar que os investimentos offshore 
são muito indicados para diversifi cação, sendo reco-
mendado o equilíbrio e distribuição dos investimentos 
para diminuir os riscos de cada um. Não há necessidade 
de fi car restrito aos ativos do Brasil, sendo possível 
aplicar no exterior com baixo risco e sem necessidade 
de ter muito dinheiro para isso.

Antigamente, investir no exterior era privilégio 
daquele que possuía milhões na conta, regra que 
caiu por terra com a popularização dos fundos de 
investimento. Atualmente, é possível ter aplicações 
expostas em ativos estrangeiros, ao passo que, assim 
como os fundos de renda fi xa, há no mercado os 
fundos de ações, que costumam aplicar acima 40% 
do patrimônio líquido em produtos de outros países. 
O resto é diversifi cado.

Nesse caso, o dinheiro é aplicado pelos gestores, 
que administram os fundos, decidindo para onde vai 
a sua quantia. Esses gestores escolhem um conjunto 
de ações nas bolsas de valores estrangeiras. Existe no 
mercado, fundos no qual é possível aplicar a partir de 

Eduardo Moisés

INVESTIMENTOS OFFSHORE
és

R$ 1 mil, valor considerado acessível pelo mercado.
ETFs (Exchange Traded Funds): investimentos 

chamados de fundos de índices, podem ser vendidos 
como ações na Bolsa, sendo basicamente uma cesta de 
diferentes ativos que seguem um indicador econômico 
como referência, como o S&P500, índice que reúne as 
ações das 500 principais empresas dos Estados Unidos.

Assim, o investidor se sujeita ao desempenho 
conjunto de empresas renomadas do mundo inteiro 
e ainda tem a chance de diversifi car a carteira sem 
a necessidade de escolher qual ação seria melhor.

BDRs (Certifi cados de Depósito de Valores Mo-
biliários): Como investir diretamente em ações de 
empresas demanda maior conhecimento por parte 
do investidor e, dependendo da empresa, maiores 
quantias, a B3 – Bolsa de Valores ofi cial do Brasil 
desenvolveu os BDRs, sendo sua emissão realizada 
por alguma instituição fi nanceira e, por isso, a ação 
é comprada pelo investidor de forma indireta. A em-
presa que emite é a compradora da ação e a variação 
do lastro do papel é repassada para o investidor. Tudo 
pode ser feito por meio de uma corretora.

Os investimentos offshore, portanto, não são ativos 
de grande complexidade, como comumente se pensa. 
Existem formas simples de investir e que não deman-
dam valores iniciais altíssimos. Investir fora do país 
pode ser bom se o investidor quiser operar em outra 
moeda ou mesmo lucrar e apostar na valorização ou 
desvalorização cambial.

Fonte: Agência Brasil 

São Paulo, quarta-feira, 16 de outubro de 2019
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

As energias atuais estão trabalhando para atualizar o nosso 
campo de energia para refl etir um padrão de energia de frequ-
ência  mais alta. À medida que integramos essas energias, novas 
formas e padrões são criados, expandindo nossa consciência 
humana. Isso está iniciando a liberação de antigos bloqueios 
emocionais e criando espaço para o ressurgimento do amor 
incondicional, da compaixão, da empatia e da alegria.

Como resultado, você está experienciando uma expansão pro-
funda que o está incentivando a reavaliar sua vida e fi nalmente 
se entregar ao seu destino. Com esta rendição, você é capaz de 
se tornar o instrumento divino que está sendo chamado a ser. 
Ao permitir que a sabedoria antiga e a verdade de sua alma o 
guiem, você é capaz de avançar e adotar uma versão maior, 
mais dinâmica e expansiva de si mesmo. Aprenda a cultivar o 
discernimento e liberte-se do fardo do julgamento e da crítica. 
Lembre-se de que as circunstâncias e condições da sua vida o 
estão ajudando a se ver mais claramente.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

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
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em inglês
Picasso ou
Van Gogh

Brado de
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Lenço para
a cabeça
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do Oriente Médio

(?) das Rocas, 
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Sucesso de Moreira 
da Silva (MPB)
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bagagem

Marte, 
em inglês
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Itália (pl.)
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escoteiro
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Filho, 
em inglês
Inferior 

da página
Gelose
(Quím.)

(?) Thorpe,
nadador

Defeito de
motores
Cosseno
(símbolo)
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menor que
uma vila

LP e CD

Não pode
estar

trancada, em casas
de espetáculos

Ornados

Evento partidário 
que culmina com a

escolha do candidato

3/ear — oil — son. 4/ágar — mars. 6/fértil. 7/irlanda.

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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DÉBITO PREVIDENCIÁRIO
Empresa que possui débito previdenciário e de FGTS, pode efetuar 
pagamento de pró-labore aos sócios? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGOU AS FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO QUE NÃO GOZOU, 
POR MOTIVO DE NECESSIDADE FUNCIONAL, CONTINUOU BATENDO 
PONTO, COMO PROCEDER?

Como não houve o efetivo descanso das férias, apenas o pagamento, 
a empresa poderá cancelar as férias, emitindo nova comunicação de 
férias, com a devolução dos valores, ou emitir nova comunicação de 
férias, sem devolução dos valores, considerando assim realizado o 
pagamento das férias, devendo ser considerado o mês do descanso 
com competência para tributação ( INSS e FGTS).

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Empregados Diretores estatutários sem recolhimento de FGTS, 
Autônomos e aprendizes fazem parte da cota para base de cálculo de 
funcionário PCD? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAR O SÁBADO DURANTE A SEMANA
Qual percentual de hora extra devemos pagar as horas laboradas 
durante a semana para compensar os sábados feriados, deve incidir 
DSR? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA DCTFWEB
Empresas sem movimento de INSS deve entregar a DCTFWeb? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
Adicional de assiduidade pago ao funcionário todos os meses, 
há incidência de INSS e FGTS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: SILAS DO NASCIMENTO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletronico, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlito Alexandre Alves e de 
Joselma do Nascimento Alves. A pretendente: IANKA FIGUEREDO BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (06/07/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Conceição 
Bezerra e de Rosangela Braz Figueredo.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão corretor de seguros, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
(15/06/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Sidnei Batista dos Santos e de Marcia Clara Negrini Pinto dos Santos. A pretendente: 
ANA PAULA DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Osasco - SP, no dia (17/01/1990), residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha 
de Ideo Caetano Ramos e de Maria Isabel da Silva Abreu Ramos. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço, do município de Osasco, neste Estado, onde a 
pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ROBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de estacionamento, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no 
dia (15/02/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Roberto Candido de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira. A pretendente: 
SOLMAIRA CAMARGO AKAY, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida no Guarujá - SP (Registrada nesta Capital, Ermelino Matarazzo), no dia 
(26/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roger 
Akay Montero e de Ana Camargo Molina.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/01/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Henrique Brito 
dos Santos e de Maria Aparecida Brito dos Santos. A pretendente: GISELE SOUZA 
SEABRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia (16/11/1987), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Geraldo Pires 
Seabra e de Edna Maria Souza Seabra. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade 
do 1º Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o 
casamento.

O pretendente: SAMUEL HENRIQUE PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido em Catalão - GO, no dia (17/07/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Henrique Pinheiro e 
de Almira Ferreira Soares Pinheiro. A pretendente: LUCIANA CARVALHO DE MELO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de câmbio, nascida nesta Capital, Vila Maria - 
SP, no dia (13/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de David Carvalho de Melo e de Maria Bandeira de Melo.

O pretendente: JOSÉ RENATO DE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão farmacêutico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (18/08/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos e de 
Maiza Maria de Jesus dos Santos. A pretendente: LINDIMARA RAMOS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no 
dia (28/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Baldoino José de Sousa e de Tânia Maria Silveira Ramos de Sousa.

O pretendente: GILSON EVANGELISTA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia (30/12/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Evangelista e de 
Sebastiana Maria Evangelista. A pretendente: SHIRLEY APARECIDA FLORI DE 
BRITO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Itaim Paulista 
- SP, no dia (19/07/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Benedito Passos de Brito e de Lucimara Aparecida Flori de Brito.

O pretendente: ANDERSON CLEITON RAMOS DA SILVA JUNIOR, estado civil 
solteiro, profi ssão costureiro, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (12/11/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Cleiton 
Ramos da Silva e de Heidi Franklin do Nascimento. O pretendente: FERNANDO 
VIEIRA FISNACK, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (19/02/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Fabio Ricardo Fisnack e de Roseli Aparecida Vieira.

O pretendente: HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão offi  ce-boy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/03/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Demerson 
Leal dos Santos e de Adriana Guimarães Machado dos Santos. A pretendente: 
JÉSSICA ARCANJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (07/03/2000), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otaviano Arcanjo da Silva Filho e de Elielma 
Maracaipe Silva.

O pretendente: UNIVERSO TONDA GARCIA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente comercial, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (26/01/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Universo Tonda 
Garcia e de Eldine de Souza Tonda. A pretendente: SAMANTHA KELLY DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(03/04/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio 
Pedro da Silva e de Marinubia Francisca Santos da Silva.

O pretendente: ANDERSON RIBEIRO DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Guarulhos - SP, no dia (24/08/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo de Siqueira e de Maria Aparecida 
Ribeiro de Siqueira. A pretendente: GRAZIELE JOICE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Osasco - SP, no dia (19/04/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Acir José de Oliveira 
e de Silvia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL BRITO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Tucano - BA, no dia (04/12/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Nascimento de Jesus e de Maria de Jesus 
Brito. A pretendente: NORMEIDE SANTOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascida em Tucano - BA, no dia (26/04/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Martins de Santana e 
de Maria José Jesus dos Santos.

O pretendente: JOSE CARLOS CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Caldeirões de Cima - AL, no dia (08/12/1954), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Carlos Cavalcante e 
de Joaquina Teotonio Cavalcante. A pretendente: LOURDES MARIA DOS SANTOS 
MELO, estado civil viúva, profi ssão doméstica, nascida em Recife - PE, no dia 
(13/10/1956), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Joaquim dos Santos e de Maria de Lourdes Menezes.

O pretendente: LUCAS WANDERLEY DE AQUINO SAMPAIO, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente de contratos, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (24/08/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Rubens Donizete Vieira Sampaio e de Orlanda Gonçalves de Aquino. A pretendente: 
THAÍS CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (25/12/1993), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bezerra de Araujo e de 
Edna Pereira da Silva Araujo.

O pretendente: MARCUS ALESSANDRO DA HORA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista, nascido em Recife - PE no dia (19/09/1971), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Aureliano da Silva e de 
Valdinete Hora da Silva. A pretendente: SIMONE TOMAZ, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/11/1977), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Tomaz Filho e 
de Josefa dos Santos.

O pretendente: KELVIN SASSATI DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Guarulhos - SP (Registrado nesta Capital, Cangaíba), no dia 
(14/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero 
Pedro de Araujo e de Conceição Aparecida Sassati de Araujo. A pretendente: ANA 
CAROLINA GERMANO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de 
vendas, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (02/03/1988), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio dos Santos e de Ivete 
Germano dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: EDUARDO JORGE FERRO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (30/09/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Jorge Ferro 
e de Luciene Elizabeth Alves Ferro. A pretendente: GABRIELA LEITE FEITOSA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de planejamento, nascida em Petrópolis - RJ (Registrada 
no Rio de Janeiro - RJ), no dia (08/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvio Cavalcante Feitosa e de Maria das Graças Leite.

A emissora pública de televisão 
NHK apurou que 12 mil residências 
foram inundadas pelo tufão Hagi-
bis, que atingiu o Japão no fi m de 
semana. Informações coletadas em 
todo o país revelaram que cerca 
de 900 casas foram destruídas 
ou parcialmente danifi cadas. As 
águas subiram acima do nível do 
solo em 7.907 residências em 16 
províncias, incluindo Nagano e 
Tochigi. Em 4.296 residências de 
21 províncias, incluindo Shizuoka 

e Saitama, a água invadiu as casas 
pelo subsolo.

Cerca de 66 residências em 
sete províncias, incluindo Chiba, 
fi caram parcialmente destruídas, 
enquanto 914 em 20 províncias, 
incluindo Tóquio e Kanagawa, so-
freram danos parciais. Províncias 
em todo o Japão promovem esfor-
ços para oferecer assistência mul-
tilíngue para residentes e turistas 
estrangeiros afetados. Equipes de 
emergência continuam tentando 

encontrar pessoas desaparecidas. 
Segundo as autoridades o número 
de mortos já chegou a 70 pessoas.

A Associação Internacional de 
Miyagi instalou uma linha-direta 
para estrangeiros em 12 idiomas: 
inglês, chinês, coreano, indonésio, 
vietnamita, nepalês, português, 
espanhol, russo, tailandês, tagalo 
e híndi. O número telefônico é: 
022-275-9990 (NHK/ABr).

Tufão alagou mais de 12 mil residências no Japão
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