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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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Uma agenda efi caz para ampliar 
a integração global do Brasil

A maior inserção 

comercial do Brasil no 

contexto global, suscita 

uma analogia sobre o 

ritmo, intensidade e 

timing desse necessário 

movimento.

Não estamos misturando 
alhos com bugalhos, 
mas, sim, propondo um 

exercício simples de lógica, 
com foco na isonomia das con-
dições de competir. O torneio 
de Futebol Olímpico teve, 
entre 1952 e 1980, somente 
seleções dos então países do 
Leste Europeu como ganha-
doras da Medalha de Ouro. 
Tal hegemonia deveu-se ao 
fato de as então nações socia-
listas da região disputarem a 
competição com suas seleções 
principais, constituídas por 
amadores de fachada, jogan-
do contra times de juniores e 
aspirantes do Ocidente. 

A Fifa não permitia profi ssio-
nais no futebol olímpico para 
não esvaziar a Copa do Mundo. 
O equilíbrio só ocorreu quando 
fi cou defi nido que as equipes 
de todos os participantes se-
riam constituídas por atletas 
sub-23, reforçados pelo máxi-
mo de três com idade superior. 
A concorrência entre desiguais 
transposta para a economia 
resulta em desinvestimento, 
desindustrialização, desem-
prego e queda do PIB. 

Assim, não é sensato propor 
movimentos acelerados de 
alterações tarifárias por parte 
do Brasil e seus parceiros do 
Mercosul, sem que se avan-
ce, concomitantemente, nas 
soluções para os problemas 
mais graves que limitam nossa 
competitividade sistêmica. 
Sabemos que a participação do 
nosso país no comércio global 
está aquém do potencial, e há 
um consenso quanto à neces-
sidade de maior integração. 

Porém, isso precisa ser 
feito preferencialmente no 
âmbito dos acordos multila-
terais, como o fi rmado entre 
o Mercosul e a União Euro-
peia, ou bilaterais, conforme 
se preconiza nos diálogos 
com o Canadá, Coreia do Sul, 
Cingapura, Japão e México. 
Somente assim se estabelecem 
as contrapartidas e exceções 
necessárias. 

Nossas taxas alfandegárias 
não são um privilégio, como 
às vezes se fala, mas parte de 
uma realidade possível ante os 
elevados custos sistêmicos que 
as empresas têm de suportar 
e que não encontram paralelo 
nos nossos principais concor-
rentes. 

É preciso reconhecer isso e 
ter sabedoria para consertar o 
que for necessário. É claro que 
não podemos estar satisfeitos 
com a trajetória da inserção 
do Brasil nas redes globais de 
valor dos últimos 30 a 40 anos, 
pois perdemos posição relativa 
no comércio mundial e aumen-
tamos sensivelmente a propor-
ção de produtos primários em 
nossa pauta exportadora. Uma 
ressalva: nada há de errado em 
exportar commodities, mas 
é muito melhor lhes agregar 
valor dentro do território 
nacional, aumentando, assim, 
nossas receitas e a geração de 
emprego. 

Há estudos que mostram 
os sobrepesos que temos de 
carregar para produzir no País, 
como o realizado no âmbito 
do recém-lançado programa 
“Redução Contínua do Cus-
to Brasil”, do Ministério da 
Economia, em parceria com o 
Movimento Brasil Competitivo 

e 13 associações empresariais, 
com apoio técnico da fundação 
Center for Public Impact, do 
Boston Consulting Group. 

Os elevados ônus de nossa 
produção derretem R$ 1,6 tri-
lhão anual, quando compara-
dos com a média dos 36 países 
que compõem a OCDE. O valor 
é equivalente a cerca de 22% 
do PIB nacional e ao dobro do 
referente à indústria de trans-
formação (cerca de R$ 800 
bilhões). Para solucionarmos 
esses problemas, há medidas 
imprescindíveis, incluindo a 
modernização da infraestru-
tura de transportes, reforma 
tributária, desburocratização, 
mais segurança jurídica, queda 
dos preços da energia e amplia-
ção das fontes e do acesso aos 
fi nanciamentos. 

Também é decisivo um cho-
que de qualidade no ensino, 
cuja precariedade refl ete-se 
na baixa produtividade do 
trabalho, que voltou a cair, 
fechando o ano com recuo de 
0,7% e atingindo o resultado 
mais baixo desde 2015. Este 
quadro onera a indústria, setor 
mais exposto à concorrência 
internacional, bem como o 
agronegócio, o comércio e os 
serviços. Todos os segmentos 
precisam ser fortes, e o Brasil 
tem potencial para isso. 

Aspecto positivo é que pela 
primeira vez, em 30 anos, temos 
taxas de câmbio e juros na di-
reção correta, condições, que, 
mantidas, melhorarão nossa 
competitividade. Infelizmente, 
a isonomia concorrencial não 
pode ser estabelecida por mera 
medida administrativa, como a 
mudança de idade dos jogado-
res, como fez a FIFA. Há toda 
uma agenda de transformações 
estruturais a ser cumprida. Até 
lá, nem precisamos recorrer ao 
VAR para constatar os ônus 
que carregamos, os quais 
difi cultam a concorrência das 
empresas nacionais na arena 
mundial dos negócios.

Cabe lembrar que no jogo 
do comércio exterior não 
prevalece o ideal olímpico de 
que o importante é competir. 
É crucial, pelo menos, não 
perder, pois cada derrota sig-
nifi ca o sacrifício de milhares 
de empregos, fechamento de 
empresas e adiamento do pó-
dio do desenvolvimento. Não 
devemos, porém, nos resignar 
a não perder. 

O que temos de fazer é 
trabalhar sem parar, no setor 
público e no privado, para au-
mentar nossos negócios com 
o mundo de maneira dinâmi-
ca, explorando todo o nosso 
potencial, fomentando P&D, 
estimulando investimentos e 
gerando milhões de postos de 
trabalho. Para isso, precisamos 
de uma agenda clara, previsível 
e transparente. 

A indústria nacional, como 
a têxtil e de confecção, já ex-
portou mais do que atualmente 
e está pronta para participar 
de modo mais intenso do 
comércio global. O setor não 
é ensimesmado, não quer 
privilégios e subsídios, mas 
apenas condições isonômicas 
para competir, não apenas em 
nosso mercado de 209 milhões 
de habitantes, como no con-
texto dos mais de sete bilhões 
de terráqueos. Temos plenas 
condições de vencer esse jogo! 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit). 

Fernando Valente Pimentel (*)

Márcia Moussallem – UNI – Autora cien-
tista social compilou seus principais artigos dos 
recentes dezesseis anos, editados na imprensa 
nacional. São ponderações calcadas em ocor-
rências sociais de relevância fundamental para 

os destinos e designíos da nação tupiniquim. Para estu-
dantes e professores de sociologia, fi losofi a , jornalismo 
e interessados em história contemporânea.

Resistir é Refl etir: Temáticas 
sociais contemporâneas

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Samantha Larroyed – Autografi a – Com 
muita coragem, retidão e boa intenção,  a 
autora, participante ativa do Movimento Pró-
Saúde Mental, que dentre outras bandeiras 
prega o fi m do tratamento manicomial, rompe 

a barreira do silêncio e publica o roteiro de suas agruras, 
até o diagnóstico de esquizofrenia, tratamento e plena 
aceitação, para que outros não enfrentem os mesmos 
problemas e recebam o adequado e humano tratamento. 
No mínimo uma excelente atitude. 

Memórias da Esquizofrenia

Aurea Regina de Sá – Comunica – O 
título com óbvio perfi l, trata de um assunto 
que interessa às pessoas e ou empresas que 
relacionam-se ou necessitam relacionar-se de 

alguma forma com os meios comunicativos. A jornalista 
autora desse verdadeiro e prático manual,  insere o inte-
ressado no bastidor de uma atividade que poderá levar, 
ou indicar o caminho para o sucesso na comunicação, 
seja empresarial, artístico ou pessoal. Esclarecedor. 

99 Dicas para Aparecer Bem 
na Imprensa 

Judith Nogueira – Quatro Cantos –  Três 
fábulas diferentes, esquisitas, que necessitam 
de mais de uma leitura para atinar-se às suas 
profundidades e alcance. A cirurgiã e mestre 
comunicóloga, de fato tem o dom de “agre-
dir” e chacoalhar um espirito, fazendo com 

que o leitor sai do seu grau de conforto para encarar 
fatos adversos. Detalhe: não há fi nal feliz. Apesar da 
mencionada ressalva, sua leitura é prazerosa. Belas 
fi gurações.

O Labatruz e outras 
Desventuras

Remisson Aniceto – Penalux – O mineiro 
e reconhecido autor novamente dá um show 
de criatividade,  elencando ótimos contos e 
crônicas que abrangem o cotidiano nacio-
nal. Como de hábito, leves, de fino gosto e 

acentuado sabor literário, suas páginas propiciarão 
ao leitor momentos de enlevo e raro prazer. Muito 
prazeroso. 

Leva-me Contigo, a Senhora S & 
Outras Histórias
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De outubro de 2018 a 
outubro de deste ano, 
900 mil novos idosos dei-

xaram de pagar suas contas, ou 
seja, um aumento de 10,1% no 
período, atingindo 9,8 milhões 
de inadimplentes – clique aqui 
e veja a tabela. 

A alta do índice geral neste 
mesmo intervalo foi de 3,4%. 
Em outubro deste ano, havia 
63,9 milhões de consumidores 
com as contas atrasadas e não 
pagas, representando 40,9% 
da população adulta. “A con-
cessão de crédito no Brasil de-
pende principalmente do score 
de crédito, uma pontuação 
que avalia o comportamento 
fi nanceiro destas pessoas. 

Os idosos aposentados cos-
tumam ter mais facilidade 
para conseguir empréstimos 
por conta da aposentadoria e 
do histórico de pagamentos, 

900 mil novos idosos fi caram 
inadimplentes em um ano

Entre todas as faixas etárias, a inadimplência das pessoas com mais de 60 anos foi a que mais cresceu em 2019

Em outubro, havia 63,9 milhões de consumidores com 

as contas atrasadas. 

muito mais longo do que dos 
mais novos. A expectativa é 
que, com o Cadastro Positivo, 
as demais faixas também pas-
sem a ter mais acesso graças 
ao forte impacto que os novos 

dados terão na pontuação de 
crédito”, comenta o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Uma pesquisa recente reve-
lou que os entrevistados acima 
de 40 anos são os que menos 

afi rmam já ter verifi cado o 
score – 60,1% das pessoas 
nesta faixa. Já nas demais, 
79,4% daqueles entre 18 e 
29 anos e 77,3% dos entre 30 
e 39 anos dizem já ter visto 
sua pontuação de crédito. Os 
bancos e cartões continuam 
concentrando o maior volume 
de dívidas, 32,3%, um aumento 
de 0,3 ponto percentual com 
relação a setembro/19. O 
Varejo aparece na sequência, 
seguido por Telecom. 

O Amazonas é o Estado com 
maior porcentagem da popu-
lação com contas atrasadas, o 
único acima de 50% – 54,2%. 
Amapá e Roraima aparecem 
na sequência, fazendo com 
que todos os Estados da região 
Norte tenham inadimplência 
acima da média nacional, que 
é de 40,9% (AI/www.serasaex-
perian.com.br).
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cimentos no Japão em 2019 
caiu para 864 mil, o mais 
baixo desde que se iniciaram 
os registos em 1989. Os dados 
ofi ciais estimam que o número 
de recém-nascidos tenha di-
minuído em 54 mil a partir de 
2018. O número permanece, 
pelo quarto ano consecutivo, 
abaixo de 1 milhão.

Segundo o Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar, 
o número de óbitos também 
atingiu em 2019 um recorde, 
com um declínio natural da 
população de 512 mil, o mais 
alto desde o pós-guerra. O 
número de recém-nascidos 
em 1989 era de 1.247 mil, e 
ao longo dos últimos 30 anos 
tem registado uma queda de 
30%. Nos anos de 2017 e 2018 
nasceram menos 28 mil bebés 
que nos anos anteriores.

Declínio da taxa de natalidade do Japão aprofunda-se
O Governo estabeleceu como 

meta aumentar a taxa total de 
natalidade até ao fi m de 2025 e 
tem vindo a anunciar medidas 
para aumentar a natalidade e 
emprego das gerações mais jo-
vens. E mais recente estimativa 
poderá levar o Estado a aumen-
tar, ainda mais, essas medidas. 
A taxa total de natalidade mede 
o número médio de fi lhos que 
uma mulher terá na vida.

O número de mulheres na 
faixa etária dos 30 anos era, 
em junho deste ano, de 6.83 
milhões com menos de 20 anos, 
o número era ainda mais baixo 
com apenas 5.77 milhões. Os 
dados do Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar revelam 
ainda que o número de casais 
que se juntou em 2019 caiu 
cerca de 3 mil. Já o número de 
casais que se divorciou aumen-
tou em cerca de 2 mil.

Nos anos de 2017 e 2018 nasceram menos 28 mil bebes

 que nos anos anteriores. 

Segundo a CNN, a popula-
ção total do país fi xou em 124 
milhões em 2018 e em 2065 é 
esperado que tenha caído cerca 
de 88 milhões. O declínio demo-
gráfi co signifi ca que exista um 
menor número de trabalhado-

res que continua a apoiar uma 
população cada vez mais idosa 
que necessita de cuidados de 
saúde e reformas. O Japão é 
uma nação superenvelhecida, 
mais de 20% da população tem 
mais de 65 anos (RTP/ABr).

Projeto que permite a concessão ad-
ministrativa, na modalidade de parceria 
público-privada e por meio de concor-
rência pública, para a construção de 
estabelecimentos penais em todo o País 
está em análise na Câmara dos Deputa-
dos. Essas novas unidades deverão ficar 
a pelo menos a 100 km de distância dos 
complexos já existentes e serão destina-
das aos presos provisórios, condenados 
por crimes de menor potencial ofensivo 
e condenados por demais crimes no 

regime de detenção.
“A execução penal tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença 
ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a integração social do 
condenado e do internado”, afirmou o 
autor, deputado Hercílio Coelho Diniz 
(MDB-MG). “Uma vez que o investimen-
to estatal se encontra em crise, vê-se nas 
empresas privadas a solução”. 

A proposta determina que o ente 
federado que realizar a concessão ad-

ministrativa deverá criar um Comitê 
Gestor da PPP. Prevê ainda que a em-
presa contratada deverá promover a 
ressocialização dos presos por meio da 
qualificação profissional e que poderá 
explorar economicamente o trabalho 
deles. O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado pelas co-
missões de Trabalho, de Administração; 
de Segurança Pública; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Parceria com empresas para a construção de presídios

O pretendente: WESLEY DA SILVA CAVALCANTE, nascido em Osasco - SP (Re-
gistrado em Carapicuiba), no dia 02/01/1996, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lauciênio Cavalcante 
e de Erinalda Gomes da Silva Cavalcante. A pretendente: GRAZIELLE ROCHA DE 
OLIVEIRA, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 23/09/1999, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Romildo Tavares de Oliveira e de Sonia Regina da Silva Rocha.

          
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 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial
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