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Sabemos que canudos, 
tampas e sacolas 
plásticas não são os 
únicos poluentes do 
nosso meio ambiente em 
deterioração.

Mas por que tem sido 
tão importante nos úl-
timos anos gerar ações 

e discussões sobre seu uso? O 
motivo é simples e ao mesmo 
tempo muito preocupante: a 
alta frequência com que os 
usamos, a vida útil curta que 
eles têm e os danos ambientais 
que eles geram ao levar cente-
nas de anos para se decompor. 

Os canudos plásticos ocu-
pam o sétimo lugar entre os 
itens que compõem os resíduos 
domésticos, com grande pre-
sença nos oceanos; eles fazem 
parte das 8 milhões de tonela-
das de plástico que terminam 
nas profundezas do mar todos 
os anos e levam mais de 200 
anos para biodegradar.

Em 2018, celebridades bra-
sileiras lançaram a campanha 
#paredechupar, criada para 
alertar a população sobre o 
consumo crescente e desen-
freado de materiais descartá-
veis, com foco no canudinho. 

Com o debate cada vez mais 
presente nas rodas de con-
versa, os vários movimentos 
derivados de proteção ao meio 
ambiente geraram uma mu-
dança cultural interessante, 
mostrando que é possível mu-
dar pequenos hábitos, como 
usar canudos reutilizáveis de 
metal, por exemplo. 

As leis de muitos países estão 
caminhando na direção de er-
radicar o plástico descartável 
ou coletar impostos para o seu 
uso, e o Brasil não é exceção. 
Em algumas cidades no Esta-

do de São Paulo, a utilização 
de canudos de plástico já é 
proibida.

Grandes empresas também 
estão reforçando o tema. A 
Subway, por exemplo, lançou 
recentemente a campanha 
#nãosalvemoscanudos, pro-
pondo aos consumidores as 
possibilidades que eles têm: 
salvar os canudos ou o meio 
ambiente. 

Portanto, é um convite 
optar por não usar plásticos 
descartáveis e fazer parte da 
solução do problema. A rede 
de restaurantes também se 
compromete a reduzir em 50% 
o uso desses implementos e 
tampas plásticas em toda a 
América Latina até o final de 
2020.

Por outro lado, também é es-
sencial tomar ações corretivas, 
como limpeza e proteção da 
vida selvagem, entre cente-
nas de outras. Mas, acima de 
tudo, nunca devemos parar de 
pensar no que mais é possível 
fazer. Quais processos as em-
presas podem mudar sem que 
a qualidade dos produtos seja 
alterada? 

Como é possível continuar a 
oferecer uma boa experiência 
que respeite o meio ambiente? 
A tarefa não é fácil e nenhuma 
pessoa ou empresa sozinha 
pode salvar todas os animais 
ou os oceanos, mas é urgente 
que todos tomemos medidas 
nesse sentido para conseguir 
mudanças. 

Como o Manifesto em Nova 
York propôs exigir ação política 
sobre as mudanças climáticas 
há alguns anos, “não existe 
planeta B”, e é por isso que 
toda ação conta. 

(*) - É Gerente de Corporate Social 
Responsibility da Subway América 
Latina.

Erradicar o uso de canudos 
continua sendo importante 

Jesus Rodriguez (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ÍTALO ROSSI PEDROSO, profissão: consultor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 20/03/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Pedroso 
e de Maria Fernanda Rossi Pedroso. A pretendente: GABRIELA ALVES AUGUSTO, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nas-
cimento: 16/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Celso dos Santos Augusto e de Lucimara Alves.

O pretendente: GABRIEL CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: operador 
de gravação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
04/03/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geovane 
Alberto Silva dos Santos e de Elizabeth Alves Oliveira. A pretendente: ANA BEATRIZ 
PINHEIRO SILVERIO, profissão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca - SP, data-nascimento: 27/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Luiz Sivanildo Bezerra Silverio e de Adriana Vidal Pinheiro Silverio.

A pretendente: JAQUELINE CRISTINE DE AZEVEDO VOLF, profissão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nas-
cimento: 06/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Ademir Tadeu Volf e de Vera Lucia de Azevedo Volf. A pretendente: AMANDA RIBEIRO 
SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ermelino 
Matarazzo - SP, data-nascimento: 19/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Reginaldo Batista da Silva e de Jussara Araujo Ribeiro Silva.

O pretendente: BRUNO DE PAULA FERREIRA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 19/02/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Evaristo Mendes 
Ferreira e de Alzira da Consolação Gomes de Paula. A pretendente: PALOMA CARVALHO 
DA ROCHA, profissão: auxiliar comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 07/04/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aldenice Carvalho da Rocha.

O pretendente: AUGUSTO TADEU LAVA, profissão: assistente de conformidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 08/12/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Tadeu Lava e de Marcia 
de Fatima Cabral Lava. A pretendente: RAFAELA APARECIDA DE JESUS SILVA, 
profissão: assistente jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, 
data-nascimento: 13/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Severino Lins da Silva e de Percilia Maria de Jesus Lins da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar de almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 14/02/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Aparecido Ferreira dos 
Santos e de Elisete Ivonete da Silva Santos. A pretendente: LUANA HELLEN DA SILVA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nas-
cimento: 28/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Eliana Gomes da Silva Santos.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE BEZERRA, profissão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 06/12/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio Be-
zerra e de Maria da Conceição Bezerra. A pretendente: PATRICIA DA SILVA VOGEL, 
profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, 
data-nascimento: 07/05/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha 
de Valter Vogel Filho e de Sidneia Basilio da Silva Vogel.

O pretendente: GILMAR PIRES, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, naturalidade: 
em Sabino - SP, data-nascimento: 10/04/1962, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de João Batista Pires e de Digna Barbosa Pires. A pretendente: AU-
RISLEIDE CONCEIÇÃO DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Mairi - BA, data-nascimento: 24/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Rudival Ferreira de Souza e de Auréa Conceição de Souza.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 02/07/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Almerino Ribeiro Filho 
e de Rosangela Aparecida de Oliveira. A pretendente: TACIANE DA SILVA ALFENAS 
CICCONE, profissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França - SP, data-nascimento: 10/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Cosmo Ciccone e de Rosemeire da Silva Alfenas.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial 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 afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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 - Oficial Interino
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O pretendente: KARIMON DIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão instrutor, 
nascido em Porto Velho, RO, no dia 11/02/1995, residente e domiciliado neste subdistri-
to, São Paulo, SP, filho de Carla Regina Dias Pereira. A pretendente: MARIA TEREZA 
DE ALMEIDA SOARES, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Brasília, 
DF, no dia 14/07/1997, residente e domiciliada em Brasília, DF, filha de José Soares de 
Oliveira e de Dória de Almeida Soares. Obs.: Cópia do Edital Recebido do RCPN do 6º 
Oficio de Brasília, DF.

O pretendente: DANIEL LUIZ MIRANDOLA, estado civil solteiro, profissão educador 
físico, nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 23/03/1978, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Mirandola e de Ivani Aparecida 
Jacintho Mirandola. A pretendente: AMANDA DOMINGUES NEVES, estado civil solteira, 
profissão fisioterapeuta, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia 18/02/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Amauri Domingues Neves 
e de Fátima Beatriz Peviani Neves.

O pretendente: UELTON RONNIE DOS SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profissão 
consultor, nascido em Santo Estevão, BA, no dia 17/02/1993, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eugenio do Espirito Santo Costa e de Ana dos 
Santos Costa. A pretendente: MARIA GISLANE LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em Penedo, AL, no dia 18/08/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Moacir Luiz dos Santos e de Maria 
Cicera Pereira Santos.

O pretendente: ÍGOR SHIRASSU YUI, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Presidente Venceslau, SP, no dia 28/02/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Norio Yui e de Maria Teresa Drimel Shirassu Yui. A pretendente: 
DAIANE VALESCA ANTINOLFI, estado civil solteira, profissão empresária/designer de 
interiores, nascida em Porto Alegre, SP (3ª Zona), no dia 10/08/1981, residente e domici-
liada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Júlio César Antinolfi e de Vera Cátia Antinolfi.

O pretendente: TIAGO RODRIGO FELIPPE, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 04/01/1991, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Izaias Felippe e de Maria Regina 
Ribeiro Felippe. A pretendente: THAIS TORRES RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 09/07/1993, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Luiz Claudio Rodrigues e de Maria 
da Ajuda Torres de Aquino.

O pretendente: JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão chapeiro, 
nascido em Antas, BA, no dia 07/05/1957, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Rosalva Francisca de Jesus. A pretendente: MARIA MACÊDO DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Benedito, CE (Registrada 
em Graça, CE), no dia 06/10/1970, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, 
SP, filha de Messias Matias de Almeida e de Maria Cicera de Macêdo.

O pretendente: LEONARDO CORREA DE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 28/02/1994, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Celso Pinto da Silva e de Conceição 
Aparecida de Almeida Silva. A pretendente: ANA CAROLINA LIMA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 13/07/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Francisco Delci de Sousa 
e de Bernadete Cristina Lima Borges.

O pretendente: MARCELINO RUFINO LINS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Sousa, PB, no dia 30/11/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Rufino Lins e de Marluce Marcelino Lins. A pretendente: 
JOELMA FRANCISCA DA SILVA, estado civil solteira, profissão empregada doméstica, 
nascida em Ibipitanga, BA, no dia 06/12/1978, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, 
filha de José Joaquim da Silva e de Anasiana dos Santos Silva.

Guardar dinheiro é a principal meta 
financeira do brasileiro para 2020
Diante de uma perspectiva 

melhor para a economia 
em 2020, a esperança em 

conseguir realizá-las também 
ganha força. Dados apurados 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que apesar de o novo ser novo, 
alguns dos objetivos financeiros 
para 2020 já são velhos conhe-
cidos do consumidor. 

Pelo segundo ano seguido, 
guardar dinheiro figura como 
a principal meta financeira do 
brasileiro para este ano (49%). 
Além disso, 30% planejam fazer 
uma viagem, 28% pretendem 
comprar ou reformar a casa e 
27% querem tirar as finanças 
do vermelho. Houve uma queda 
entre os que estão otimistas com 
o quadro econômico para 2020, 
passando de 72% para 61% na 
comparação com os que espe-
ravam um cenário melhor para 
2019. Ainda assim, a maioria se 
mantém otimista. Já 19% acre-
ditam em um ambiente igual e 
apenas 12% pior.

Para os que têm boas expec-
tativas, as razões apontadas são 
o sentimento de que as coisas 
podem melhorar apesar dos 
problemas (60%), a confiança 

de que haverá uma recupe-
ração econômica (48%) e a 
expectativa de que o governo 
irá fazer as reformas que o país 
precisa (26%). Também caiu de 
72% para 65% a percepção dos 
brasileiros que esperam uma 
melhora em sua vida financeira. 
Outros 21% acreditam que em 
2020 sua situação deve ser igual 
e 7% pior. 

Entre os otimistas, um novo 
ano com perspectivas mais posi-
tivas significa a possibilidade de 

49% dos brasileiros têm como meta guardar dinheiro em 2020.

conseguir manter as contas em 
dia (57%), economizar e fazer 
reserva financeira (53%) e re-
alizar algum sonho de consumo 
(52%). Dentre os que esperam 
a concretização dos planos, 64% 
acreditam de que as coisas vão 
melhorar e 49% estão se orga-
nizando financeiramente.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, mesmo com a percepção 
menos otimista do que a obser-
vada no início de 2019, agora as 

evidências de uma retomada 
estão mais fortes. “Ainda que 
o ano de 2019 tenha exigido 
contenções de gastos entre os 
brasileiros, face ao desemprego 
e à perda do poder de compra, 
tudo indica que o país voltará a 
receber investimentos em 2020. 
A continuidade das reformas 
estruturais será essencial para 
preparar as bases de um novo 
ciclo de prosperidade em um 
futuro próximo”, observa (AI/
CNDL/SPCBrasil).
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Quanto custam as casas e imóveis na Itália?
O valor do metro quadrado para 
imóveis residenciais na Itália 
é de, em média, 1.385 euros, 
de acordo com um relatório 
divulgado pelo Departamento 
de Finanças do Ministério da 
Economia. Na prática, uma 
casa de 117 m² sairia por 162 
mil euros (cerca de R$ 731 mil 
na cotação atual). O estudo 
"Imóveis na Itália", que chega 
à sua 7ª edição e é publicado 
a cada dois anos, usou dados 
referentes ao mercado imobi-
liário de 2016. 

N a  c o m p a r a ç ã o  c o m 
2014/2015, o valor médio de 
uma propriedade na Itália caiu 
1,8%. As casas mais caras ficam 
em Roma, com imóveis cus-

tando de 323 a 740 mil euros. 
Na capital italiana, o metro 
quadrado vale 3.150 euros. Em 
Milão, considerada a capital 
financeira da Itália, o metro 
quadrado custa 2.960 euros, e 
o valor médio dos imóveis é de 

261 mil euros. Em Nápoles, ao 
sul, o preço do metro quadrado 
cai para 2.353 euros.

Segundo o relatório, as regi-
ões onde os imóveis sofreram 
uma desvalorização maior do 
que a média italiana - acima 

de 3% - foram Lazio, Ligúria 
e Marcas. Na Toscana, o pre-
ço das casas caiu 2,9% e, no 
Vêneto e em Abruzzo, 2,5%. 
A exceções são a Lombardia, 
onde o valor dos imóveis per-
manece estável, e a região de 
Trentino-Alto Ádige, a única a 
registrar um aumento de 0,8% 
nos preços. 

A Úmbria, Friuli-Venezia 
Giulia e o Vêneto são as áreas 
onde os imóveis costumam ser 
maiores na Itália - a média é de 
130 metros quadrados. Já os 
menores, de 100 metros qua-
drados, são encontrados mais 
no Valle d'Aosta e na Ligúria. 
Em Roma, a média é de 103 
metros quadrados (ANSA).

Roma é o local onde o metro quadrado é mais caro: 3.150 euros.
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Veja 4 fatos para ficar 
de olho em 2020

Após um ano de 2019 mar-
cado por tensões comerciais e 
disputas políticas temperadas 
pelo nacionalismo, 2020 já 
começa com a perspectiva de 
turbulências no cenário inter-
nacional, mas também com 
a expectativa por uma nova 
edição dos Jogos Olímpicos. 
Veja abaixo alguns fatos que 
devem ser assunto ao longo 
dos próximos meses.

• Impeachment e eleições 
- O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, inicia 
2020 acusado de abuso de po-
der e obstrução do Congresso 
pela Câmara dos Represen-
tantes, dominada pelo Partido 
Democrata, e será julgado em 
breve pelo Senado, de maioria 
republicana. 

Se for condenado, algo bas-
tante improvável neste momen-
to, Trump se tornará o primeiro 
chefe de Estado americano 
deposto por um processo de 
impeachment - Richard Nixon 
renunciou antes de ser cas-
sado. A expectativa é de que 
o julgamento aconteça ainda 
em janeiro, às vésperas das 
primárias democratas para a 
Presidência, que começam em 
3 de fevereiro.

Apesar de não ostentar al-
tos índices de popularidade, 
Trump consolidou o apoio dos 
republicanos e deve entrar 
na corrida eleitoral como fa-
vorito, embora os perfis dos 
pré-candidatos de oposição 
sejam muito diferentes um do 
outro. O moderado Joe Biden é 
o principal postulante a desafiar 
o presidente, mas os esquerdis-

tas Bernie Sanders e Elizabeth 
Warren ameaçam o favoritismo 
do ex-vice de Obama.

• Guerra comercial - Ainda 
em janeiro, Trump deve assi-
nar a primeira fase do acordo 
comercial com a China, que 
provocou uma trégua na guerra 
tarifária entre as duas maiores 
economias do planeta. Mas 
as tratativas prosseguirão na 
sequência para a fase dois, e 
os EUA ainda têm disputas 
abertas com a União Europeia 
e podem recorrer a sobretaxas 
alfandegárias contra países que 
aderirem ao 5G chinês.

• Brexit - Após dois anos e 
meio de negociações e revira-
voltas, a saída do Reino Unido 
da União Europeia finalmente 
parece ser irreversível. O Brexit 
está marcado para 31 de janeiro 
de 2020, quando iniciará um 
período de transição válido até 
o fim do ano. Enquanto isso, 
Londres e Bruxelas negociarão 
os termos de sua relação futura 
e um possível acordo comercial.

• Olimpíadas - Quatro anos 
depois do Rio de Janeiro, é a 
vez de Tóquio sediar os Jogos 
Olímpicos de Verão, que acon-
tecem de 24 de julho a 9 de 
agosto e reunirão cerca de 11 
mil atletas. Uma das maiores 
potências esportivas do mun-
do, a Rússia, está banida das 
Olimpíadas por causa de um 
escândalo de doping patroci-
nado pelo Estado, e atletas do 
país só poderão competir sob 
bandeira neutra - e se provarem 
que estão "limpos" (ANSA).

Donald Trump será julgado por abuso de poder e obstrução do 
Congresso no Senado. 

Foto: EPA
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