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Como estimular 
o empreendedorismo 

entre os alunos?

A escola pretende 
formar cidadãos 
protagonistas de sua 
própria história e 
capazes de transformar 
a sociedade

Não é possível educar 
sem incentivá-los a se 
tornarem empreende-

dores. Pessoas com postura 
empreendedora enfrentarão 
durante a busca do sucesso 
diversas situações que testa-
rão suas emoções. A postura 
para lidar com estes cenários 
pode representar a diferença 
entre o sucesso e o fracasso 
do negócio e também pode 
fazer a diferença na vida 
pessoal do empreendedor.

Empreendedores devem 
saber que viver em sociedade 
é um mar de experiências 
positivas e negativas e eles 
devem buscar alternativas e 
encontrar soluções quando 
se deparam com problemas. 
O código do empreendedo-
rismo alicerça o processo de 
observação, dedução, indu-
ção, raciocínio esquemático. 
Esses códigos financiam as 
descobertas imediatas e nos 
dão subsídios para produzir 
soluções não vistas e saídas 
não enxergadas. 

Para ser empreendedor, é 
necessário irrigar o pensa-
mento crítico e aprender a 
pilotar a mente. Para ser um 
empreendedor, o estudante 
não pode apenas ter boas 
ideias. Ele precisa ser capaz 
de tirá-las do papel e fazê-las 
acontecer. De acordo com 
um estudo da consultoria 
McKinsey, no Brasil, 39% da 
população economicamen-
te ativa é dona do próprio 
negócio.

No Colégio Marista Arqui-
diocesano, em São Paulo, 
a Educação Financeira faz 
parte do aprendizado. As 
crianças aprendem que, ao 
pensar em economia, devem 
desenvolver boas atitudes. 
Para que isso ocorra, este 
tema deve sempre fazer parte 
das discussões com as crian-
ças, para desenvolverem a 

colaboração, a partilha e o 
consumo consciente.

Um exemplo é o valor 
que se dá ao estudo. Se 
dermos importância para os 
investimentos nos estudos, 
poderemos, um dia, ter uma 
profissão. Se nos dedicarmos 
para o que realmente gosta-
mos, o trabalho que fizermos 
para o próximo poderá nos 
trazer grande satisfação.

No Projeto de Intervenção 
Social, “Dinheiro para que 
te quero no mundo infantil e 
no futuro de gente grande”, 
produzido no Arquidioce-
sano por alunos do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, 
estimulamos a exploração, 
abordando as consequências 
do bom uso do dinheiro a 
longo prazo. É uma prática 
pedagógica Marista que pro-
move o diálogo, o protago-
nismo, permitindo entender 
as necessidades humanas e 
sociais, questioná-las e traçar 
caminhos para enfrentar as 
problematizações contem-
porâneas.

Nesta atividade, convida-
mos uma empresária empre-
endedora, proprietária de um 
hostel em São Paulo, para um 
bate-papo em sala de aula. Ela 
demonstrou aos estudantes 
como é bom empreender, 
ter sua própria empresa e 
os desafios de administrar 
o próprio negócio e gerar 
empregos.

Cada aula destinada ao 
Projeto faz com que as 
crianças tenham contato com 
diferentes realidades e adqui-
ram novos conhecimentos 
de como uma boa Educação 
Financeira pode impactar o 
futuro de forma positiva. As 
ações, diante das vivências 
oportunizadas pela atividade, 
fazem com que as crianças 
reflitam e interajam diante da 
possibilidade de se tornarem 
pessoas melhores, quando a 
questão envolve o valor dado 
às diversas possibilidades que 
o dinheiro proporciona.

(*) É docente do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais do 

Colégio Marista Arquidiocesano, 
localizado em São Paulo. 

Regina Fátima Balderrama dos Reis (*)

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: ANTONIO ROBERTO DE LASCIO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
13/06/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberto 
de Lascio e de Ivone Beraldo. A pretendente: JANAINA APARECIDA TERTULIANO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, 
data-nascimento: 03/06/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Selma Maria Tertuliano.

O pretendente: MARCOS MENEGHELLI GIROTTO, profissão: coordenador administrati-
vo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
13/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Girotto 
e de Maria Lydia Meneghelli Girotto. A pretendente: MARIA DE LOURDES VIEIRA 
MARINHO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Poranga, CE, data-
-nascimento: 05/04/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Marinho e de Maria do Socorro Vieira.

O pretendente: RAFAEL MELO ALVES, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Tuntum, MA, data-nascimento: 20/06/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira Alves e de Maria do Espirito 
Santo Melo. A pretendente: ELISÂNGELA DA SILVA MELO, profissão: camareira, esta-
do civil: solteira, naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 26/05/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Soares de Melo e de 
Severina Cristovão da Silva.

O pretendente: WILLIAN ALI SROUR, profissão: vendedor autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 14/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nasser Ali e de Maria Angela 
Batista de Sá Ali. A pretendente: TATIANE DA SILVA SANTOS, profissão: despachante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Moóca, SP, data-nascimento: 13/03/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Helio de Oliveira Santos 
e de Eliane da Silva.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Barra da Guabiraba, PE, data-nascimento: 15/02/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rodrigues da Silva e de Vitória 
Maria da Silva. A pretendente: DAMARIS MARTINS BORGES, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/11/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Teixeira Borges 
e de Iva Martins de Castro Borges.

O pretendente: ANDREY TADEU ALVES, profissão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/03/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Elinewton Alves e de Rosa Maria Valentini Al-
ves. A pretendente: JÚLIA BOLOGNEZ DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 08/07/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco da Silva Filho e 
de Jaqueline Bolognez.

O pretendente: THIAGO GOMES PIEDADE, profissão: recreador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 27/09/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Piedade e de Ro-
sangela Gomes Piedade. A pretendente: JULIANA BATISTELA DE CAMPOS, profissão: 
Terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 22/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Sergio de Campos e de Rosana Batistela de Campos.

O pretendente: PEDRO SOARES DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Bananeiras, PB, data-nascimento: 18/12/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Soares da Silva e de Maria Lima de 
Sousa. A pretendente: VANEIDE TARGINO DA SILVA, profissão: auxiliar geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Bananeiras, PB, data-nascimento: 15/07/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Targino da Silva e de 
Maria do Livramento Nascimento da Silva.

O pretendente: ANDRÉ AGAR FEDERICO CARAMANTE, profissão: analista de 
segurança, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
-nascimento: 23/05/1979, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Carlos Caramante e de Julia Federico Caramante. A pretendente: AMANDA 
BRITO DE OLIVEIRA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nes-
ta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/08/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues de Oliveira e de Ivoneide Soares 
Brito de Oliveira.

O pretendente: LUCAS COIMBRA FERREIRA, profissão: enfermeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Joaquim Ferreira e de Elizélia 
Pereira Coimbra Ferreira. A pretendente: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, profissão: 
consultora de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
-nascimento: 12/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcelo Tadeu de Oliveira e de Marcia Venturini de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO CORTEZ, profissão: gerente técnico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Cortez e de Izabel Aparecida de Sales 
Cortez. A pretendente: PAMELA MELLONY MACEDO, profissão: gerente financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/01/1997, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ostílio Macedo 
e de Sandra Tania de Oliveira Macedo.

O pretendente: SAMUEL SILVA DOS SANTOS, profissão: adesivador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 22/12/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto dos Santos e de 
Marina da Silva dos Santos. A pretendente: NATANE FERREIRA ROCHA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
07/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Almerinda 
Ferreira Rocha.

O pretendente: CARLOS ROBERTO CREMONINI FILHO, profissão: corretor de imóveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caraguatatuba, SP, data-nascimento: 20/06/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Cre-
monini e de Irene da Conceição Cremonini. A pretendente: CARLA NERES GARÇON, 
profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, 
SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos José Garçon e de Andrea Neres Goulart Garçon.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS, profissão: operador de 
máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
20/01/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo 
Tadeu do Santos e de Marcia Moreira. A pretendente: SÁRA ADRIANA MENDONÇA 
DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: em Porto 
Calvo, AL, data-nascimento: 15/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Delzito Henrique da Silva e de Noemia Mendonça da Silva.

O pretendente: MARCOS RODRIGUES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 12/04/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Rodrigues da Silva e 
de Salvina Guedes da Silva. A pretendente: LARISSA GOMES RAMALHO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
27/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
de Araujo Ramalho e de Claudia Maria Gomes Silva Ramalho.
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

A folia antecipada está 
cada vez mais consoli-
dada em várias partes 

do país como uma espécie de 
“esquenta”. Alguns segmen-
tos já estão preparados para 
lucrar mais, agregar valor à 
marca e ter ideias criativas 
para atender ao aumento 
da demanda por produtos 
e serviços relacionados ao 
período. 

É o caso do segmento de 
fantasias e acessórios que 
nesta época do ano investe 
pesado para alavancar as 
vendas e, em muitos casos, 
até inicia suas operações 
nesta época. Os donos de 
pequenos negócios tradicio-
nalmente mais relacionados 
ao Carnaval, como por 
exemplo, alimentação e be-
bidas, turismo e transportes 
também não podem perder 
a chance de incrementar as 
vendas. Para isso, o Sebrae 
indica que o empreende-
dor esteja preparado para 
aproveitar o momento que 
aquece a economia de todo 
o país. 

O segmento de fantasias e acessórios investe pesado para 
alavancar as vendas. 

Carnaval aquece mercado 
de fantasias e acessórios

Enquanto alguns esperam ansiosamente pelo Carnaval para se divertir ou até mesmo descansar, outros 
estão focados em aproveitar a época para faturar
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o destaque aos produtos ou 
serviços relacionados à festa. 
Perceba se há algum item que 
poderia ser comercializado 
apenas nessa época do ano e 
coloque-o em evidência. Sai-
ba se diferenciar e aposte em 
embalagens personalizadas 
com alguma utilidade para 
a folia”, acrescenta. Apesar 
de trabalhar com figurinos 
e fantasias especiais para 
eventos, festas e teatro, a 
dona da loja Dreamland Ate-
liê, Mônica Dantas, também 
quer aproveitar o período 
para lucrar. 

“Vejo uma melhora no 
comércio com um todo, re-
flexo de uma economia que 
voltou a crescer. Somente 
no Carnaval, a expectativa é 
de aumentar os ganhos em 
50%”, avaliou. Para a folia, 
a loja investe na produção 
de fantasias mais clássicas, 
como palhaço, bailarina, 
baiana e de Carmem Miran-
da. A divulgação é focada 
nas redes sociais, de onde 
vem a maioria das vendas 
(AI/SEBRAE).

“Gostando ou não da festa, 
é hora de aproveitar a data 
para chamar atenção, de 
uma forma que atraia novos 
clientes, além de fidelizar os 
atuais consumidores. Esteja 
presente nas redes sociais, 
seja criativo, alegre, tenha o 
seu perfil sempre atualizado 
e principalmente, interaja 
com seus clientes. Além dis-
so, faça promoções de pro-

dutos específicos ou agregue 
serviços que tenham a ver 
com esse período, pensando 
em fidelizar a clientela, seja 
oferecendo algum bônus/
cupons promocionais para 
compras futuras ou até es-
tabelecendo parcerias com 
empresas complementares 
à sua”, recomenda a analista 
do Sebrae Hannah Salmen. 

“Também é importante dar 

Em 2019, o Brasil exportou 
um volume físico de café 
solúvel equivalente a 91,96 
mil toneladas, que corres-
pondem a aproximadamente 
4 milhões de sacas de 60kg. 
Tal performance constitui um 
novo recorde para o setor de 
café solúvel do Brasil, pois 
representou aumento de 7% 
em comparação com 2018, 
cujas exportações atingiram 
85,97 mil toneladas, volume 
equivalente a 3,72 milhões de 
sacas de 60kg. 

Esse recorde pode ser atri-
buído à reconquista de certos 
mercados compradores do 
café solúvel brasileiro que 
foram prejudicados em 2016 
e 2017, em decorrência da 
queda acentuada na produção 
de café conilon no ES, em fun-

ção de problemas climáticos, 
cuja espécie é matéria-prima 
utilizada na produção do café 
solúvel.   

Em 2019, os cinco maio-
res países importadores do 
solúvel brasileiro foram, em 
primeiro lugar, os EUA, com 
15,30 mil toneladas (16,6% do 
total exportado) – que equiva-
lem a 663 mil sacas de 60kg; 
Rússia, em segundo, com 8,90 
mil toneladas (9,7%) – 386 mil 
sacas de 60kg; na sequência, a 
Indonésia – 6,67 mil toneladas 
(7,3%) que correspondem 
a 289 mil sacas; em quarto 
colocado, o Japão, com 6,40 
mil toneladas (7%) – 277 mil 
sacas; e, por fim, a Argentina, 
com 5,64 mil toneladas (6,1%) 
que equivalem a 245 mil sacas 
(EmbrapaCafé).

EUA ainda é o maior 
importador de café solúvel

Canção de Raphael Gualazzi compete pelo prêmio principal.

O cantor e pianista italiano 
Raphael Gualazzi, vencedor 
da categoria “jovens” no Fes-
tival de Sanremo em 2011, 
voltou ao palco do Teatro 
Ariston com uma música 
sobre seu “sonho carioca”. 
A faixa, chamada “Carioca”, 
exibe influências latinas 
e conta a história de um 
homem desesperado para 
reencontrar uma mulher que 
mudou sua vida.

A canção começa falando 
sobre um “último beijo” e 
uma história que “foi um 
salto”. “Eu não sei cair; 
Vejo, no escuro, luzes de 
um local a dois passos de 
mim; Na fumaça, uma voz 
me sussurra ‘Vai, dance co-
migo’; Olhos escuros e pele 
carioca”, canta Gualazzi, em 
tradução livre.

“Talvez você seja o diabo; 
Mas parece mágica; Quanto 

tempo eu perdi; A vida quase 
me supera; Agora perma-
neço aqui; Que a cidade se 
apaga; Bastava um sonho 
carioca”, prossegue a mú-
sica. Além de se referir aos 
nascidos na cidade do Rio de 
Janeiro, a palavra “carioca” 
costuma ser usada na Itália 
para designar brasileiros 
em geral.

Gualazzi participa do 
Festival de Sanremo pela 
quarta vez e terminou a pri-
meira noite do concurso em 
sétimo lugar, de um total de 
12, segundo as notas dadas 
por um júri composto por 
300 pessoas.O festival vai 
até o próximo sábado (8). 
O vencedor será escolhido 
por uma combinação entre 
os votos do júri (33%), dos 
jornalistas (33%) e dos 
telespectadores (34%) - 
(ANSA).

Música no Festival de Sanremo 
exalta ‘sonho carioca’

ANSA

www.netjen.com.br
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