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A importância da liberdade 
econômica para o 

desenvolvimento de um país

Para Friedrich von 

Hayek a cooperação 

humana, a ordem 

social e a prosperidade 

econômica só são 

possíveis onde a 

liberdade humana é 

maximizada. 

Essa liberdade humana 
é entendida dentro 
de um quadro moral e 

legal, de respeito à liberdade 
do próximo. Ampliando esse 
conceito, Hayek vê o processo 
competitivo de mercado como 
uma maneira de aprimorar a 
cooperação e a prosperidade: 
é no mercado que os vínculos 
institucionais entre ação hu-
mana e estado de direito se 
solidifi cam. 

Como ressaltado por Steve 
Horwitz no livro Hayek and 
Freedom, a liberdade de ação 
dentro da lei gera fenômenos 
de mercado como preços 
e lucros, os quais tornam o 
conhecimento privado de 
atores socialmente acessíveis 
a outros, o que, por sua vez, 
gera coordenação econômi-
ca. A ignorância é o ponto 
chave. Somos ignorantes e 
precisamos de liberdade para 
descobrir a melhor maneira de 
fazer as coisas. 

A competição revela, pelo 
processo de tentativa e erro, 
as melhores práticas. Ao per-
mitir uma competição livre 
estamos permitindo o aumento 
do conhecimento. Entende-se, 
então, que um ambiente livre 
estimula o empreendedorismo, 
este estimula e inovação e as-
sim o crescimento econômico. 
Em um ambiente com grande 
intervenção governamental, há 
distorção do funcionamento 
espontâneo do processo dinâ-
mico de seleção de mercado 
que permite a realocação de 
recursos. 

O último relatório do Fraser, 
para dados de 2017 (Economic 
Freedom of the World 2019 
Annual Report) evidencia a 
importância do empreendedo-
rismo para a melhora da vida 
social e econômica e como a 
liberdade econômica está asso-
ciada a um empreendedorismo 
mais inovador. O relatório 
ressalta que governos promo-
tores de políticas de incentivo 
a atividade empreendedora as 
fazem, por vezes, diminuindo 
a liberdade econômica.

 Assim, a melhor forma 
de promover o empreende-
dorismo e a inovação seria 
respeitando os princípios da 
liberdade, como a escolha in-
dividual, as trocas voluntárias, 
assegurar a propriedade e a 
liberdade competitiva. O Brasil 
parece ir na mão contrária. 
Dos 162 países avaliados, o 
Brasil ocupa a 120ª posição, 
no grupo dos majoritariamente 
não livres. Das cinco grandes 
áreas avaliadas, tamanho do 
governo (124ª), sistema legal 
e de direitos de propriedade 
(107ª), credibilidade mone-
tária (42ª), liberdade de co-
mércio internacional (87ª), e 
regulação (161ª). Nosso pior 
quesito, a regulação, é subdi-
vida em regulação do mercado 
de crédito (157ª), do mercado 
de trabalho (153ª) e regulação 
dos negócios (157ª). 

Um dos piores componentes 
associados à regulação é o de 
regulamentos de contratação e 
demissão (nota 1,71, variando 
de 1 -- impedidas -- a 7 -- com 

fl exibilidade). Outro elemento 
de destaque são os requisitos 
administrativos (nota 1,05), 
em que é avaliado se o cum-
primento dos requisitos admi-
nistrativos, como permissões, 
regulamentos e relatórios, 
emitidos pelo governo é one-
roso (igual a 1) ou não oneroso 
(igual a 7). 

Na mesma temática, outro 
relatório recente é o Doing Bu-
siness, uma iniciativa do Banco 
Mundial que investiga como 
as regulamentações afetam a 
atividade econômica. No rela-
tório anual são apresentadas 
dez áreas, com indicadores 
quantitativos, em que se pode 
comparar o ambiente regulató-
rio das atividades empresarias 
para 190 países ao longo do 
tempo. 

Os dez índices avaliados são: 
abertura de empresas, obten-
ção de alvarás de construção, 
obtendo eletricidade, registro 
de propriedades, obtenção de 
crédito, proteção dos investi-
dores minoritários, pagamento 
de impostos, comércio interna-
cional, execução de contratos, 
resolução de insolvência. Os 
dados do Doing Business 2020 
são atuais a partir de 1º de 
maio de 2019 e mostram que 
os países em desenvolvimento 
estão alcançando as economias 
desenvolvidas em termos de 
facilidade de fazer negócios. 

No geral, a performance das 
melhores e piores economias 
se distingue signifi cativamente 
em todos os tópicos que en-
volvem a experiência do em-
preendedor, tais como tempo 
para abertura de empresas, 
transferência de propriedade, 
obtenção e custo de eletricida-
de, resolução de insolvência, 
qualidade e regulação da 
informação. 

O pior posicionamento do 
Brasil, dentro os itens avalia-
dos, não surpreende: paga-
mentos de impostos, em que 
somos o 184º país, à frente 
de apenas cinco países. Esse 
critério foi puxado principal-
mente pelo tempo gasto para 
preparar, arquivar, pagar ou 
reter impostos, em que somos 
os últimos colocados, e carga 
tributária total como porcenta-
gem dos lucros (174º posição). 
As outras duas piores coloca-
ções do Brasil, também foram 
as que tivemos as melhoras 
mais signifi cativas: abertura 
de empresas e registro de 
propriedade. 

Juntamente com Equador, 
fomos destaque ao reduzir 
os custos de transação de 
propriedade: a abertura de 
negócios foi facilitada com 
a introdução do certifi cado 
digital, bem como o registro 
de propriedade. Isto posto, 
defendemos que o maior in-
centivo do governo brasileiro 
pode dar ao empreendedo-
rismo e a inovação seria a 
redução das regulamentações, 
desenvolvendo um ambiente 
de negócios compatível com 
a liberdade econômica. 

(*) - É pesquisadora do Centro 
Mackenzie de Liberdade Econômica 

e professora assistente da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Mariana Piaia Abreu (*)

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
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GERALDO FÉLIX GOMES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
manutenção, nascido em Solanêa, PB, no dia 18/10/1964, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aleixo Rafael Gomes e de Marlene Emidio da Silva. A 
pretendente: MARIA PATRICIA SILVA DANTAS, est do civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Recife, PE, no dia 29/06/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Palo, SP, fi lha de João Dantas Sobrinho e de Severina Izabel da Silva.

O pretendente: FELIPE TADEU BERZAGHI, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
TI, nascido nesta Capital, SP, no dia 04/11/1989, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Berzaghi e de Alice Rosa Coentro Berzaghi. A 
pretendente: GABRIELLE LUMY HIRATA, estado civil solteira, profi ssão frentista, nas-
cida nesta Capital, SP, no dia 31/07/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valter Hirata e de Sonia Maria Hirata. Obs.: Cópia do Edital recebida 
do RCPN do 22º subdistrito do Tucuruvi, desta Capital.

O pretendente: ERIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em Sumaré, SP, no dia 04/11/1982, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio João do Nascimento e de Lusinete 
Josefa do Nascimento. A pretendente: LUCIANE JERONIMO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no 
dia 13/07/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio 
Severino da Silva e de Carmen Lucia Jeronimo da Silva.

O pretendente: PAULO ANDERSON LIMA KODJAIAN, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 25/09/1981, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Kodjaian e de Maria 
do Socorro Lima Oliveira Kodjaian. A pretendente: FABIELY MARIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Capoeiras, PE, no dia 16/11/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Augusto dos 
Santos e de Marinete Josefa dos Santos.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES TRINDADE, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia 25/02/1973, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Leonardo Rodrigues Trindade e de Zebina Rodrigues Trindade. A preten-
dente: KATIUSCIA TATIANA SOUZA CLEMENTE, estado civi solteira, profi ssão consultora, 
nascida em Sumaré, SP, no dia 10/02/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Juvenal Francisco Clemente e de Aparecida de Souza Soares Clemente.

O pretendente: DANIEL VIANNA ARISIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 04/05/1976, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Pinga Arisio e de Vera Regina Vianna Arisio. 
A pretendente: EDINA CAETANO ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão motorista, 
nascida em Jaguarão, RS, no dia 22/01/1974, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marco Antunes e de Neivair Caetano Antunes.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: TIAGO MACHADO BRAGA, profi ssão: raspador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Inacio Braga e de Maria Aparecida Machado Braga. A 
pretendente: MICAELE CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vilmar Junior de Sousa e de Rosalina 
de Sousa.

O pretendente: GERVANDI PAES LANDIM, profi ssão: torneiro mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 01/06/1951, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gervasio Paes Landim e de 
Maria de Brito Landim. A pretendente: MARICELIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, 
profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio Tinto, PB, 
data-nascimento: 29/11/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Euclides Teixeira e de Marluce do Nascimento.

Como parte das comemora-
ções de fi m de ano, o Consulado 
Geral da Itália em São Paulo 
promove, no próximo dia 15 
(domingo), seu tradicional 
“Concerto di Natale”, no The-
atro Municipal. A iniciativa, 
que tem como objetivo desejar 
um Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo a toda a comunida-
de italiana da capital paulista, 
contará com a presença do 
maestro Alberto Veronesi e dos 
solistas Amadi Lagha e Paoletta 
Marrocu.

Além disso, o evento terá 
uma apresentação da Orques-
tra Sinfônica de Heliópolis, 

São Paulo terá concerto 
de Natal italiano

principal formação do Istituto 
Baccarelli, organização que 
apoia a transformação social de 
crianças e jovens por meio de 
projetos culturais. Com apoio 
da prefeitura de São Paulo e do 
Theatro Municipal, o “Concerto 
di Natale” será realizado a partir 
das 12h. 

Os ingressos custam R$20 
e podem ser adquiridos na 
bilheteria do local. Serviço 
- Orquestra Sinfônica Helió-
polis - Concerto Italiano Local 
: Theatro Municipal - Praça 
Ramos de Azevedo, s/nº. Valor: 
R$20 Duração: 2 horas, com 1 
intervalo (ANSA).

O pretendente: VÍCTOR PASCOAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente de projetos, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia 18/02/1992, residente 
e domiciliado em Guararema, SP, fi lho de Antonio Pascoal de Souza e de Eliane 
Peres de Souza. A pretendente: LETICIA GODOY DE MESQUITA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 07/08/1994, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Barbosa 
de Mesquita e de Helia de Godoy Cordeiro. Obs.: Cópia do Edital recebida do RCPN 
de Guararema, deste Estado.

O convivente: MANOEL DOMINGOS FERREIRA MARTINS, estado civil divorciado, 
profi ssão contador, nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 03/05/1963, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel da Conceição Mar-
tins e de Anna Ferreira Martins. A convivente: MARIA APARECIDA BRAGANÇA 
DIAS, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Tucuruvi, 
SP, no dia 19/06/1961, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lourdes Bragança Dias. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

Após o sucesso da última 
edição da Série A e da parti-
cipação da Itália na Copa do 
Mundo de 2019, as atletas 
de futebol feminino no país 
deixarão o amadorismo e pas-
sarão a ser consideradas como 
profi ssionais. A Comissão de 
Orçamento do Senado aprovou 
na quarta-feira (11) um projeto 
que equipara as mulheres aos 
colegas homens, estendendo a 
elas todas as garantias da legis-
lação sobre trabalho esportivo. 

Além disso, o texto estabe-
lece três anos de isenção fi scal 
para clubes que formalizarem 
contratos com atletas de fute-
bol feminino.

A medida foi aprovada como 
emenda à Lei Orçamentária 
do governo para 2020, que 
tramita no Senado. “Hoje não 

EP
A

Pela primeira vez, apenas 
clubes das cinco prin-
cipais ligas da Europa 

estarão nas oitavas de fi nal da 
competição. Após as seis roda-
das da fase de grupos, restaram 
na Champions League quatro 
times espanhóis, quatro ingle-
ses, três italianos, três alemães 
e dois franceses.

A grande surpresa das 
oitavas é a Atalanta, que na 
sua primeira participação no 
torneio já conseguiu chegar 
entre os 16 melhores. A his-
tórica classifi cação do clube 
italiano aconteceu após a 
goleada por 3 a 0 sobre o 
Shakhtar Donetsk, na Ucrâ-
nia. Apesar do frio, cerca de 
2 mil torcedores foram para o 
Aeroporto Internacional Orio 
al Serio, em Bérgamo, para 
celebrar a classifi cação com 
os jogadores. Os fãs agitaram 
bandeiras, acenderam sina-
lizadores e cantaram muito.

Os brasileiros brilharam na 
rodada fi nal da competição e 
encerraram a fase de grupos 
em ótima forma. Os desta-
ques foram Neymar, do Paris 
Saint-Germain, que deu duas 
assistências e anotou um dos 
gols da vitória por 5 a 0 sobre 
o Galatasaray, e Gabriel Jesus, 
autor de três tentos na gole-
ada por 4 a 1 sobre o Dinamo 
Zagreb. 

EPA

Oitavas da Champions terão só 
times das principais ligas

Os 16 times que avançaram de fase na Liga dos Campeões foram decididos e a atual edição do torneio 
já entrou para a história

O sorteio das oitavas de fi nal do torneio acontecerá na segunda-feira (16).

Outro time que teve bastan-
te destaque foi o Bayern de 
Munique, que venceu todos os 
jogos da fase de grupos e fez a 
melhor campanha da história da 
fase de grupos da Champions, 
anotando 24 gols e sofrendo 
cinco. O time alemão superou 
o Real Madrid da temporada 

2011/12.
O sorteio das oitavas de 

final do torneio acontecerá 
na segunda-feira (16), às 8h 
(horário de Brasília). Equipes 
do mesmo país e que estavam 
na mesma chave não poderão 
se enfrentar na próxima fase. 
Confi ra os classifi cados:

Pote 1 - PSG, Bayern de 
Munique, Manchester City, 
Juventus, Liverpool, Barcelona, 
Red Bull Leipzig e Valencia

Pote 2 - Real Madrid, Tot-
tenham, Atalanta, Atlético de 
Madrid, Napoli, Borussia Dort-
mund, Lyon e Chelsea (ANSA).

Itália abre caminho para profi ssionalizar futebol feminino
somos profissionalizadas, é 
importante explicar isso. Foi 
dado um passo importante, 
mas o objetivo ainda não foi 
alcançado”, disse Sara Gama, 
capitã da Azzurra e da bicampeã 
nacional Juventus.

A emenda também benefi ciará 
atletas de outras modalidades, 
mas dependerá de cada fede-
ração formalizar a profi ssio-
nalização de sua categoria. O 
futebol feminino tem crescido 
na Itália nos últimos anos, com 
a adesão de clubes do primeiro 
escalão nacional, como Juven-
tus, Fiorentina, Milan, Inter de 
Milão e Roma. Além disso, a 
seleção voltou a disputar uma 
Copa do Mundo depois de 20 
anos, avançando até as quartas 
de fi nal, quando foi eliminada 
pela Holanda (ANSA).

Seleção italiana comemora vitória na Copa do Mundo de 2019, 

na França. 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
93

8-
12

C
E-

08
73

-5
50

A.


