
O Mundo Parou... 
e agora?

No chamado mundo 
globalizado que 
diminui as distâncias 
entre as pessoas 
e, dentre outros 
aspectos, promove a 
conexão de fatores 
relacionados à 
economia, política 
e cultura, inúmeros 
são os desafios que 
devem e precisam ser 
equacionados

Interesses que nem 
sempre são claros ins-
tigam um movimento 

crescente que gera muita 
turbulência. Em todos os 
seguimentos da socieda-
de global o que se busca 
é o resultado imediato. 
Com isso, toda forma de 
intolerância e violência 
tornou-se habitual. Apesar 
de toda tecnologia e mo-
dernidade disponibilizada, 
a triste constatação é que 
o mundo vive uma ordem 
social que fomenta o indi-
vidualismo, o egoísmo e o 
materialismo.

A ciência comprova essa 
afirmação quando nos diz 
que a depressão, que aco-
mete pessoas de qualquer 
idade, ou seja, desde a 
criança até o idoso, está 
se tornando a doença do 
século. É o chamado o mal 
da vida moderna. A depres-
são pode ser caracterizada 
por um conjunto de sinais 
e sintomas como tristeza, 
queda de energia, alte-
rações no apetite, sono e 
desejos sexuais, choro fácil 
etc. Enfim, num processo 
lento a pessoa se desarmo-
niza e se interioriza porque 
o convívio em sociedade 
não supre suas necessi-
dades mais elementares e 
básicas.

O planeta, como um cor-
po vivo, também tem dado 
inúmeros sinais de instabi-
lidade. A humanidade trata 
essas vidências - como 
catástrofes – com certo 
desdém, mas os sinais pre-
cisam ser entendidos, pois 
é preciso quebrar o frenesi 
das ilusões e obrigações 
que nos prendem à matéria 
e que, por exemplo, nos 
impede de olhar para o céu, 
de ouvir e ser embalado 
pelo som dos pássaros, 
de colher uma fruta na 
árvore, de respirar o ar da 
montanha,  desfrutar de 
momentos com a família e 
com os amigos.

A humanidade não está 
bem... Somos todos muito 

ocupados... Mas sempre 
nos é dada a oportunidade 
de refletir e recomeçar.

O planeta está em sus-
pensão ... um ser mínimo, 
um vírus quase invisível 
teve o poder de inter-
romper toda agitação do 
planeta, propiciando que 
todos se recolham em fa-
mília. Esse vírus, ao invés 
de um inimigo, é um amigo 
que nos dá a grande opor-
tunidade de fazermos uma 
autocrítica para reconhe-
cermos nossos defeitos, 
sobre quem somos e como 
estamos usando a oportu-
nidade da vida.

Vivemos o início de 
uma era de mudança e 
podemos ser partícipes 
da necessária alteração 
da estrutura social que 
fomenta o egoísmo para 
que os verdadeiros prin-
cípios democráticos do 
mundo ganhem força e, 
independentemente de 
qualquer diferença da 
matéria, todos os homens 
sejam respeitados como 
iguais com a aplicação da 
lei do amor ao próximo. 
Essa participação deve 
ser livre do jugo da maté-
ria, consciente, imparcial 
e responsável porque se 
relaciona com a noção de 
bem comum, ou seja, para 
toda coletividade. 

Ser partícipe desse pro-
cesso é vencer os próprios 
impulsos do egoísmo pelo 
da fraternidade, contri-
buindo de modo efetivo 
para a transformação mo-
ral do planeta e, como 
consequência, para sua 
evolução espiritual. Como, 
“às vezes é necessário que 
o mal chegue ao excesso, 
para tornar compreensível 
a necessidade do bem e das 
reformas” (Allan Kardec) 
esta é a oportunidade de 
sermos agentes ativos para 
que o bem comum seja 
o fator mais importante 
em qualquer resolução e, 
desse modo, na construção 
de um mais mundo justo e 
perfeito.

Pela reforma íntima, 
façamos a revolução do 
amor, enquanto aquela que 
transforma o ser que tem 
tendência para o egoísmo 
em um ser educado para a 
paz, mesmo porque "Não 
há nada mais trágico nes-
te mundo do que saber o 
que é certo e não o fazer.” 
(Martin Luther King).

(*) - É vice-presidente do 
Conselho Curador da Fundação 

Arnaldo Vieira de Carvalho, 
mantenedora da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa.
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A incerteza momentâ-
nea leva as empresas 
a evitarem os inves-

timentos, o que refletirá 
drasticamente na economia 
brasileira. A última crise foi 
em 2008 e causou grandes 
reviravoltas no setor finan-
ceiro, também de âmbito 
global. 

O especialista em finanças 
e investimentos, CEO do 
Grupo GR Discovery, Mateus 
Lucio, explica como ameni-
zar o impacto neste período 
de fragilidade econômica. “O 
mercado tende a manter-se 
em queda nas próximas se-
manas. Por isso, a recomen-
dação é dar preferência para 
opções vendedoras. Ou seja, 
dólar ou ouro”, exemplifica 
o executivo. 

A tônica é investir sem 
correr grandes riscos. Ren-
dimento de renda fixa, por 
exemplo, se for pré-fixado 

O mercado tende a manter-se em queda nas próximas semanas.
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A Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico 
(ABComm), em parceria 
com o Compre & Confie, 
empresa de inteligência 
de mercado focada em 
e-commerce, divulga re-
latório com as variações 
no faturamento do e-
-commerce brasileiro cau-
sadas pela crise do novo 
Coronavírus (Covid-19).  
O estudo compara vendas 
realizadas em fevereiro e 
março de 2020 com as do 
mesmo bimestre de 2019 
e mostra aumento signifi-
cativo no consumo dentro 
do varejo digital.

Em números, a análise 
mostra que houve au-
mento significativo no 
consumo das categorias 
de Supermercados (80%), 
Saúde (111%) e Beleza 
e Perfumaria (83%). Por 
outro lado, segmentos 
como Câmeras, Filma-
doras e Drones (-62%), 
Games (-37%), Eletrôni-
cos (-29%) e Automotivo 
(-20%), apresentaram 
forte queda no período.

“Houve uma mudança 
significativa no compor-
tamento do consumidor 
com a chegada da Co-
vid-19. Setores que geral-
mente apresentam bons 
resultados tiveram queda 
significativa, enquanto 
outros, de menor porte 
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Setor de embalagens 
se desdobra 
para garantir 
abastecimento

Por ser grande fornece-
dora de bens considerados 
essenciais, a indústria de 
embalagem tem atuado 
para que não haja desabas-
tecimento da população e, 
principalmente, das áreas 
farmacêutica, hospitalar, ali-
mentícia e de e-commerce, 
no período de quarentena 
como medida de combate 
ao Coronavírus. Na Grande 
São Paulo, duas indústrias do 
ramo têm adotado uma série 
de medidas para garantir a 
segurança de seus funcioná-
rios ao mesmo tempo em que 
asseguram a operação em 
suas fábricas para atender 
a alta demanda vinda desses 
setores, diante do enfrenta-
mento à pandemia.

A área de equipamentos 
hospitalares está deman-
dando muito trabalho para 
a Maximu’s Embalagens 
Especiais, localizada em 
Ribeirão Pires e que atua 
com embalagens plásticas 
de proteção. “Estamos re-
cebendo muitos pedidos 
emergenciais e, por isso, 
estamos trabalhando, dentro 
do possível, tomando todas 
as medidas de prevenção”, 
fala o diretor da Maximu’s 
Embalagens Especiais, Mar-
cio Grazino. Álcool gel está 
disponibilizado para toda a 
fábrica e a necessidade de 
constante higienização das 
mãos é reforçada.

Em São Bernardo do Cam-
po, na Mazurky, empresa 
de embalagens de papelão 
ondulado, o trabalho tem 
sido intenso para atender aos 
pedidos da indústria farma-
cêutica. “Sem embalagem, 
o medicamento, não chega 
ao consumidor final, então, 
o trabalho continua sendo 
feito, mas com série de ações 
para proteger nossa equipe”, 
destaca o diretor da empre-
sa, Eduardo Mazurkyewistz. 
“O trabalho está sendo feito 
intensamente para que a 
população possa ficar em 
casa”, salientou.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

A pretendente: SUELEN DOS SANTOS MARTINS, estado civil solteira, profis-
são atendente internacional, nascida em Rio Grande - RS, no dia (02/11/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fidel Patrice 
Ferreira Martins e de Maria Angélica dos Santos Martins. A pretendente: ISABELLA 
MORENA DE FREITAS E SILVA, estado civil solteira, profissão atendente de 
reservas, nascida em Santos - SP, no dia (18/08/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Augusto de Siqueira e Silva e de 
Judith de Freitas e Silva.

O pretendente: LUCAS MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia (13/12/1997), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dilson Alves da Silva e de Dinamar Moreira da Silva. 
A pretendente: CINTHIA BESSA BEZERRA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Barra - BA (Registrada no Distrito Sede do Município de Gentio do Ouro - BA), 
no dia (17/12/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Alter Miranda Bezerra e de Eliane Bessa Bezerra.

O pretendente: RENAN RAPOSO ALVES, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (31/05/1990), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre Costa Alves e de Claudia 
Candida Raposo. A pretendente: RAYANY TAVARES BURCK, estado civil solteira, 
profissão farmacêutica,  nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia (19/12/1991), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcio da Silva 
Burck e de Flavia Tavares Burck.

O pretendente: MARIO RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, nascido em Monte Santo - BA (Registrado no Distrito - Sede, do mu-
nicípio de Senhor do Bonfim - BA), no dia (19/01/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Rodrigues Lima e de Maria Carlos 
da Silva. A pretendente: MARIA FRANCISCA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascido em Aurelino Leal - BA, no dia (20/01/1980), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Diomicio Francisco de Souza 
e de Carmelita Domingas de Queiroz.

O pretendente: TIAGO FARIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, educador físico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Daniel Vicente da Silva e de América de Farias Cavalcante da Silva. A 
pretendente: LERRINE DA SILVA BRIET, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em Taubaté, SP, no dia (06/05/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Galvão Briet e de Silma da Silva Briet.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: RENAN SOARES TURCI ALPISTE, estado civil divorciado, profissão 
economista, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia (05/08/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Turci Alpiste e de Zeli 
Soares Turci Alpiste. A pretendente: HELOISA AGUIAR RODRIGUES, estado civil 
solteira, profissão agente comercial, nascida nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no 
dia (17/04/1998), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Marcio 
Rodrigues e de Simone de Souza Aguiar Rodrigues. Obs.: Bem corno cópia enviada a 
Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: FABIO HENRIQUE PEREIRA MOTA, estado civil solteiro, profissão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Mooca- SP, no dia (17/09/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manuel Fernando Ferreira da 
Mota e de Martilandia Pereira Mota. A pretendente: KARINA HELENA LOPES LOTTI, 
estado civil solteira, profissão tecnóloga oftálmica, nascida em Casa Branca - SP, no dia 
(20/07/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso 
Lotti e de Marilda Helena Lopes da Cunha Lotti.

O pretendente: EMANUEL MOREIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido em Fortaleza - CE (Reg. Distrito de Parangaba), no dia (29/11/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Agostinho 
Rodrigues e de Maria Lúcia Moreira Rodrigues. A pretendente: MARIA SANDRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascido em Jati - CE, no dia 
(18/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria 
Dailma dos Santos.

O pretendente: WALDEMAR ANTONIO ESTEVES NETO, estado civil divorciado, 
profissão empresário, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (09/11/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner Esteves e de Inês de 
Fatima Teixeira Esteves. A pretendente: RENATA ALVES DA ROCHA, estado civil divor-
ciada, profissão empresária, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (05/06/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdomiro Alves da 
Rocha e de Maria Helena Alves da Rocha.

O pretendente: MARCELO SALOMÃO COUTO E SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/04/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Gabriel da Silva e de 
Nelza da Silva Couto. A pretendente: EDISLENE DE OLIVEIRA TAVARES, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em Guarulhos - SP, no dia (10/01/1988), 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Luis Tavares da Silva e de Marleide de 
Oliveira Tavares. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço 2° Subdistrito, 
de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.
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O que fazer com os 
investimentos durante a crise
Como lidar com as aplicações no mercado financeiro durante a crise econômica mundial impactada 
especialmente pela pandemia do Coronavírus?

mento de grande incerteza 
e volatilidade, vale a pena 
investir neste tipo de serviço, 
com as recomendações com 
melhores performances, o 
retorno será mais assertivo. 
“Não é hora para apostar 
em fundos de investimento 
atrelados a grandes compa-
nhias. A instabilidade deve 
resultar em saldo negativo”, 
acrescenta o especialista.  

O especialista ainda orien-
ta que o ideal é comprar aos 
poucos e todos os meses. 
“Com isso é possível garan-
tir um bom rendimento e 
conseguir adquirir na baixa 
e na alta. Pense com clare-
za, não faça loucuras e não 
tome decisões precipitadas. 
Aproveite o momento de cri-
se para se atualizar e evitar 
repetir os mesmos erros no 
futuro”, alerta Lucio. 

Fonte e mais informações: 
(www.grdiscovery.com.br).

representará uma situação 
mais tranquila. Caso seja 
fixado, é importante o in-
vestidor estar atento à taxa 
de juros que pode cair e, 
consequentemente, a apli-
cação render menos. “A dica 
é: se for possível trocar o 
investimento pós-fixado por 
pré-fixado, melhor. Porque 

a tendência, no momento, é 
que os juros caiam”, sugere o 
CEO do Grupo GR Discovery. 

Para aqueles que investem 
em Bolsa de Valores, Lucio 
ressalta que é fundamental 
buscar informações com 
especialistas de mercado, 
para ter o mínimo de perda 
possível. Mesmo no mo-

Crise do Coronavírus leva consumidores 
a comprarem pela Internet

no e-commerce, ganharam 
o protagonismo.  

A tendência é que o cená-
rio continue dessa forma, 
com consumidores cada vez 
mais engajados nas compras 
à distância e movimentan-
do de forma significativa 
o consumo de categorias 
relacionadas às necessida-
des básicas do dia a dia e 
ao esforço de prevenção da 
Covid-19”, destaca André 
Dias, diretor executivo do 
Compre&Confie. Esse é um 
ponto de vista compartilha-
do por Mauricio Salvador, 
presidente da ABComm, ao 
afirmar que a falta de mobi-
lidade urbana é um atrativo 
valioso para o varejo digital. 

“As empresas que não 
levaram seu modelo de ne-
gócios para a Internet estão 
em desvantagem agora, cor-
rendo sérios riscos de sobre-

vivência, principalmente 
levando em conta o fato de 
que não sabemos quanto 
tempo vai durar essa crise”, 
afirma. “É preciso buscar 
presença digital. É possível 
começar a vender online 
de forma rápida e simples, 
sem a necessidade de 
investimentos massivos”, 
completa.

Ao mesmo tempo em que 
a oportunidade é real, um 
novo desafio deve surgir nos 
próximos dias: logística para 
as entregas. De acordo com 
a ABComm, o setor já mos-
tra preocupação com medi-
das que possam restringir a 
circulação de empresas que 
realizam entregas nas cida-
des, fator que pode abalar 
a confiança do consumidor 
com o varejo digital. Mais 
informações, acesse: (www.
abcomm.org).

A tendência é que o cenário continue com consumidores mais 
engajados nas compras à distância.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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