
Dados da ONU 
apontam que a 
utilização global de 
materiais triplicou nos 
últimos 50 anos

E se nada for feito, esses 
números podem dobrar 
até 2050. Os impac-

tos ambientais são óbvios e 
amplamente reverberados, 
mas muitas companhias não 
parecem se atentar para outra 
consequência do atual modelo 
de consumo, que consiste em 
extrair, produzir e descartar: 
as perdas financeiras que a 
economia linear causa dia-
riamente. 

De acordo com um estudo 
recente da Accenture, empre-
sa multinacional de consulto-
ria de gestão, tecnologia da 
informação e outsourcing, a 
transição para uma economia 
circular poderia gerar até 4,5 
trilhões de dólares para a eco-
nomia mundial nos próximos 
10 anos. 

E, além de um alto potencial 
para gerar novas oportuni-
dades de negócio, as organi-
zações também se reenqua-
drariam dentro de um novo 
aspecto de impacto ambiental 
e social. Neste novo modelo, 
o foco está em gerar cada vez 
menos resíduos, implantando 
soluções de reaproveitamento 
do que antes era considerado 
lixo ou descartável. 

Ou seja, na economia cir-
cular todos os elementos da 
cadeia produtiva são reutili-
zados, seja voltando à mesma 
linha de produção, seja na 
fabricação de novos produtos, 
tornando-se nutriente para 
um novo ciclo. A consequên-

cia financeira passa a ser ime-
diata, com menor consumo 
de matéria-prima, redução 
nos gastos com descarte de 
efluentes e resíduos sólidos 
e até mesmo uma nova fonte 
de renda a partir da venda 
desses insumos.

Há ainda, dependendo do 
caso, como adotar soluções 
de reuso de água e transfor-
mação de efluentes tratados 
em energia elétrica. 

Porém, pelo que se vê até o 
momento, ainda temos uma 
longa caminhada pela frente. 
Prova disso são os números 
que foram apresentados no 
início de 2019, durante o Fó-
rum Econômico Mundial em 
Davos, de um relatório sobre 
economia circular da Circle 
Economy (grupo apoiado 
pela ONU). 

Eles indicavam que ape-
nas 9% da economia global 
é circular. Ou seja, menos 
de 10% das 92,8 bilhões de 
toneladas dos materiais usa-
dos em processos produtivos 
são reutilizadas. Adotar a 
economia circular exige das 
organizações um redesenho 
no modelo de negócio atu-
al, e é importante que esse 
processo se inicie o quanto 
antes. 

Caso resistam por muito 
mais tempo pela adoção da 
economia circular e insistam 
no modelo linear em vigência 
atualmente, além de coloca-
rem em risco a própria so-
brevivência, as organizações 
também estarão pondo em 
risco o futuro das próximas 
gerações. 

(*) - É CEO da Allonda Ambiental, 
empresa de engenharia com foco em 

soluções ambientais sustentáveis.
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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:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HÉRCULES REIS MACHADO, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro, nascido em Irecê, BA (Registrado em Presidente Dutra, BA), no dia 24/02/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alves Machado 
e de Eliete Reis Machado. A pretendente: JULIANA MOURA SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão engenheira, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 19/08/1996, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Santino dos Santos 
e de Rita Moura da Silva.

O pretendente: CAIO MAGNO SOUSA BURITY, estado civil solteiro, profissão instrutor 
de ensino, nascido João Pessoa, PB, no dia 04/01/1998, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Magno de Luna Burity e de Rossana Sousa 
de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA LOPES SERAFIM DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão fonoaudióloga, nascida em Campina Grande, PB, no dia 10/01/1996, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de João José de Lima e de Maria 
Goretti Lopes Ferreira.

O pretendente: GABRIEL FRESCHI ARAUJO, estado civil solteiro, profissão assistente 
operacional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 21/09/1987, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Martins de Araujo 
e de Rosangela Maria Freschi Araujo. A pretendente: DEISIANE DA SILVA BARBOSA, 
estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em Itabaiana, BA, no dia 11/04/1988, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Damião Valdevino 
Barbosa e de Jocilene Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE KENJI MATSUOKA, estado civil solteiro, profissão programador 
de software, nascido em São Bernardo do Campo, SP (2º Subdistrito), no dia 14/09/1993, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Matsuoka 
e de Eunice Miyuki Kossako Matsuoka. A pretendente: ALINE CARVALHO SANTOS, 
estado civil solteira, profissão engenheira, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 
06/05/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Julio Cesar 
dos Santos e de Surama Cristina de Carvalho e Lima.

O pretendente: GUILHERME DE SOUZA LOURENÇO, estado civil solteiro, profissão 
regulador de sinistro, nascido em Francisco Morato, SP (Registrado no RCPN do 40º 
subdistrito Brasilândia, São Paulo, SP), no dia 18/09/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Luiz de Jesus Lourenço e de Rita de Cassia 
de Souza Oliveira. A pretendente: CAREN PACHECO PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão reguladora, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 10/11/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Pereira e de Luiza 
Pacheco Pereira.

O pretendente: HUMBERTO LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/04/1976, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Jose da Silva e de Maria Herminia da Silva. A pretendente: 
ONELIA FIRMINO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Piancó, SP, no dia 04/05/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo Firmino da Silva e de Helena Leite da Silva.

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA PRADO, estado civil solteiro, profissão 
publicitário, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 31/12/1993, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Ramos do Prado e de Inêz 
Celina de Oliveira do Prado. A pretendente: ALINE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão atriz, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 07/06/1998, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Odair de Oliveira e de 
Luciana Albuquerque de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO SILVA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 22/10/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Gonçalves de Araújo e de Marcia Regina 
Timoteo da Silva. A pretendente: CRISTIANE OLIVEIRA RODRIGUES BONON, estado 
civil viúva, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 22/07/1982, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Nunes Rodrigues 
e de Selma Gomes de Paula Oliveira Rodrigues.

O pretendente: ALAN SANTOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Varzeá da Roça, BA, no dia 05/06/1993, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Pereira dos Santos e de Rosita de Jesus Santos. 
A pretendente: CARLEARA OLIVEIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
doméstica, nascida em Várzea da Roça, BA, no dia 04/08/1989, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cardoso de Araujo e de Alaiza de Araujo.

O pretendente: CAIO HENRIQUE FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de cartório, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 24/02/1991, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Regina Celia Figueiredo. A pretendente: 
REGINA ISIS FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão escrevente, nascida 
em Ibiara, PB, no dia 18/02/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Edineuton Emidio de Sousa e de Josefa Ferreira de Sousa.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

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: ANDRE DE SOUZA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luis Carlos da Silva e de Lindalva Francisca de Souza. 
A pretendente: JAÍNE DAIANE SOARES, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pariquera-Açu, SP, data-nascimento: 09/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jael Soares e de Viviane Barboza da Silva.
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Novas destinações 
para dinheiro 
arrecadado com 
loterias

Parte do dinheiro arrecada-
do com as loterias poderá ter 
novas destinações. Estão em 
análise no Senado projetos 
que ampliam os repasses já 
feitos pela Caixa para áreas 
como a social, a segurança 
pública e a prevenção de 
catástrofes ambientais, por 
exemplo. As dez modalidades 
lotéricas operadas pela Caixa 
arrecadaram R$ 16,71 bil-
hões em 2019. 

Pela Lei 13.756, de 2018, o 
dinheiro é fatiado da seguin-
te maneira: 17,32% para a 
seguridade social; 2,92% 
para o Fundo Nacional da 
Cultura; 1% para o Fun-
do Penitenciário Nacional; 
9,26% para o Fundo Nacional 
de Segurança Pública; 4,33% 
para a área do desporto; 
1,73% para o COB; 0,96% 
para o Comitê Paralímpico 
Brasileiro; 19,13% para a 
cobertura de despesas com 
a exploração de apostas e 
43,35% para o pagamento de 
prêmios e o recolhimento do 
imposto de renda incidente 
sobre a premiação.

Autor do projeto, o senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR) 
considera importante am-
pliar a abrangência dos in-
vestimentos feitos com esse 
dinheiro. A proposta apre-
sentada por ele prevê 1% da 
arrecadação das apostas para 
o Fundo Nacional para Cala-
midades Públicas, Proteção 
e Defesa Civil (Funcap). 
“Em todos os anos, têm sido 
registradas tragédias ambi-
entais no país, ao passo que 
os recursos para a prevenção 
dos sinistros são escassos”, 
disse o senador.

Outro projeto em avaliação 
no Senado, de autoria do 
ex-deputado João Colaço 
(PE), prevê a destinação de 
1% da arrecadação das loteri-
as para o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), a ser 
repartido igualmente entre 
todas as instituições estad-
uais ou distritais de ensino 
superior públicas, para apoio 
a programas, projetos e ativ-
idades de ciência, tecnologia 
e inovação (Ag.Senado).

Os dados são da pesquisa 
realizada pela Confe-
deração Nacional do 

Comércio (CNC). Houve alta, 
porém, na comparação com 
janeiro do ano passado, quando 
o indicador alcançou 60,1%.

Também foram registradas 
quedas em relação ao total de 
famílias com dívidas ou contas 
em atraso (de 24,5% para 
23,8%) – pelo terceiro mês 
consecutivo – e no percentual 
de famílias que declararam não 
ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso e 
que, portanto, permaneceriam 
inadimplentes (de 10% para 
9,6%). Os dois indicadores, 
contudo, apresentaram alta em 
relação a janeiro do 2019.

De acordo com o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, 
apesar de o endividamento 
permanecer em um patamar 
elevado, a queda nos indicado-

As dívidas têm sido compatíveis com a renda das famílias.

CNC: cai o número de endividados 
no primeiro mês de 2020

O percentual de famílias com dívidas diminuiu, em janeiro de 2020, para 65,3%, após ter alcançado o 
maior patamar da série histórica (65,6%) em dezembro
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o comparação mensal: de 29,7% 
para 29,4%. O percentual é o 
menor aferido desde maio de 
2019. A economista da CNC Izis 
Ferreira destaca que havia uma 
demanda represada por bens 
que são mais dependentes do 
crédito, como móveis e eletro-
domésticos. 

“A proporção do comprome-
timento da renda com dívidas 
vem caindo desde novembro de 
2019 e reforça que o consumo 
está sendo retomado através 
do que se pode chamar de 
dívida responsável, com as 
famílias se organizando para 
pagar empréstimos e finan-
ciamentos”, explica. Entre 
as dívidas apontadas pelos 
brasileiros como as principais 
em janeiro de 2020 estão, em 
ordem decrescente: cartão 
de crédito (79,8%), carnês 
(15,9%) e financiamento de 
carro (10,9%) - (Gecom/CNC).

res de atraso e inadimplência 
reforçou que as dívidas têm 
sido compatíveis com a renda 
das famílias. “As melhores con-
dições do crédito têm permitido 
a ampliação desse mercado ao 
consumidor, que vem tendo 
mais segurança para comprar 

por conta da melhora recente 
do mercado de trabalho, confir-
mada pelos últimos indicadores 
econômicos”, afirma.

A parcela média da renda 
comprometida com o paga-
mento de dívidas foi outro item 
que apresentou retração na 

O STF confirmou ontem 
(6) a ilegalidade da chamada 
desaposentação – a possibili-
dade de o aposentado pedir 
a revisão do benefício por ter 
voltado a trabalhar e a con-
tribuir para a Previdência. Na 
mesma decisão, a Corte enten-
deu que a reaposentação tam-
bém não está prevista em lei e 
não pode ser concedida pelo 
INSS. O STF decidiu também 
que quem obteve liminares 
judiciais antes do resultado 
do julgamento e recebeu um 
novo benefício não terá que 
devolver o dinheiro.

A novidade no caso foi o 
reconhecimento da impossi-
bilidade da reaposentação, 
medida na qual o cidadão 
contribuiria após se aposen-
tar e solicitaria uma nova 
aposentadoria, descartando 
o tempo de serviço e os sa-
lários que foram usados para 
calcular o primeiro benefício. 
Dessa forma, todo o período 
de trabalhado seria avaliado 
para recálculo da nova apo-
sentadoria. 

Em outubro de 2016, por 

Na mesma decisão, STF reconheceu 
a impossibilidade da reaposentação. 

Supremo confirma ilegalidade 
da desaposentação
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7 votos a 4, os ministros con-
sideraram a desaposentação 
inconstitucional por não estar 
prevista na legislação. No en-
tanto, entidades que atuam 
em defesa dos aposentados 
recorreram ao STF para que 
a Corte pudesse esclarecer o 
alcance da decisão e se o mesmo 
entendimento teria validade 
para a reaposentação.

No processo, a Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) argumentou 

que, para a desaposentação 
ser concedida, o segurado 
teria de devolver todos os 
valores recebidos durante a 
aposentadoria. A AGU enten-
de que a revisão sem a devo-
lução dos valores contraria a 
Constituição, que estabelece 
o “caráter contributivo da 
Previdência e a necessidade 
de preservação do equilíbrio 
entre suas receitas e despe-
sas” (ABr).

Os testes com lançamentos 
de foguete na base espacial da 
cidade de Alcântara, no Mara-
nhão, podem começar ainda este 
ano. De acordo com o ministro 
da Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, as operações oficiais, 
entretanto, só vão começar 
depois da aprovação do plano 
de negócios e de mudanças de 
infraestrutura no local.

“A partir desse ano podemos 
ter lançamentos de testes, de 
foguetes ainda pequenos, mais 
para treinamentos das equipes, 
e a partir do ano que vem já 
começa com a perspectiva de 
lançamentos com foguetes 
maiores e, quem sabe, com 
alguns fornecedores de lança-
mentos”, explicou Pontes.

De acordo com o ministro, este 
ano o trabalho estará centrado na 
elaboração do plano de negócios 
do centro de lançamento que, 
segundo ele, vai contemplar 
todas as conversas com as comu-
nidades locais, os quilombolas, a 

Plano de negócios envolve conversas com 
as comunidades, diz ministro.

Teste com lançamento de 
foguete pode começar neste ano

prefeitura de Alcântara, o estado 
do Maranhão e empresas que 
podem participar da construção 
e melhoria da infraestrutura do 
centro e do seu entorno.

Durante a cerimônia de cele-
bração dos 400 dias de governo, 
o presidente Jair Bolsonaro assi-
nou a promulgação do Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas entre 

os governos brasileiro e dos Es-
tados Unidos para a exploração 
da base espacial. O acordo en-
volve as atividades espaciais por 
companhias estadunidenses e as 
proteções contra o uso ou cópia 
não autorizados que esses agen-
tes terão no desenvolvimento de 
ações no local, como lançamento 
de foguetes e satélites (ABr).
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