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A prevenção ao uso indevido 
de drogas como meio para 

redução do narcotráfico

Hoje, 26 de junho, é o 
Dia Internacional do 
Combate às Drogas, 
estabelecido pela ONU 
em 1987

A data é um marco 
contra o narcotráfi-
co e o uso indevido 

de drogas, cuja dependên-
cia química representa 
uma das mais graves doen-
ças da sociedade moderna, 
que hoje atinge cerca de 
5% da população mundial.

Em São Paulo e em pra-
ticamente todas as cidades 
médias e grandes do Bra-
sil, o resultado mais cruel 
do tráfico e do consumo 
de drogas está visível à 
luz do dia, na miséria das 
cracolândias e guetos 
onde seres humanos se 
arrastam com o único ob-
jetivo de alimentar suas 
dependências químicas, 
não importa a qual custo.

Mas essa realidade cruel 
é a ponta de um iceberg 
que atinge toda a socie-
dade, com consequências 
devastadoras. As drogas 
estão presentes em maior 
ou menor escala nas vidas 
de milhões de pessoas. 
Há uma diferença entre 
o viciado dependente 
químico, as pessoas que 
fazem uso abusivo e ainda 
uma terceira categoria, 
que faz uso esporádico de 
drogas. Para cada caso, 
existe um tipo específico 
de abordagem e ação no 
atendimento ao usuário.

A ação do Poder Público 
é necessária em todas as 
etapas, das informações 
prestadas por professores 
e familiares, primeira rede 
de proteção do indivíduo, 
bem preparados para 
orientar antes do primeiro 
contato do adolescente 
com as drogas, ao tra-
tamento do adicto, por 
equipes multidisciplinares 
de saúde. O consumo de 
substâncias entorpecen-
tes é um tema complexo, 
decorrente de múltiplos 
comportamentos e que 
pode atingir o usuário em 
qualquer etapa de sua 
vida. 

Ele está ligado a ques-
tões diversas, como in-
fluência do ambiente, 
relacionamentos pessoais 
e, segundo estudos, até 
mesmo a fatores gené-
ticos. As drogas, lícitas 
como o álcool, ou ilícitas 
como a cocaína, estão na 
origem de milhares de 
casos de violência ocorri-
dos diariamente do Brasil. 
Essa regra vale desde o 
homem alcoolizado que 
agride a família em casa, 
dirige embriagado, atrope-
la e mata, até os tiroteios 
dos traficantes nas comu-
nidades.

O problema precisa ser 
tratado preventivamente, 

na sociedade, e com ações 
louváveis como as realiza-
das pela Polícia Federal e 
a Divisão de Prevenção e 
Educação (Dipe), do De-
partamento Estadual de 
Prevenção e Repressão ao 
Narcotráfico (Denarc), da 
Polícia Civil paulista, que 
investem em informações 
e palestras junto a agentes 
multiplicadores.

Reduzir o consumo que-
bra a cadeia criminosa que 
é ainda mais cruel contra 
os jovens em situação de 
vulnerabilidade social. 

Cercados pela pobreza e 
com a ineficiência do Es-
tado em apresentar rumos 
possíveis para suas vidas, 
eles encontram no tráfico 
de drogas um caminho 
para escapar da miséria 
e conseguir dinheiro, 
alimentando uma nefasta 
economia subterrânea. 
Em todos os casos, da 
violência doméstica aos 
jovens aliciados pelo trá-
fico, quando essa situação 
chega ao âmbito da ação 
policial, ela escancara a 
incapacidade da socieda-
de em lidar com a questão 
das drogas.

À polícia, no último es-
tágio do problema, cabe 
somente o cumprimento 
da lei. As drogas, como a 
Covid-19, são um desafio 
para a sociedade e, como 
tal, devem ser tratadas. É 
preciso envolver todos na 
busca por uma solução. 
Da mesma forma que se 
ensina o distanciamento 
social e o uso de máscaras, 
precisamos ensinar aos 
adolescentes e aos jovens 
que existem soluções 
para seus anseios fora do 
tráfico e do consumo de 
drogas.

As imagens do uso de 
crack a céu aberto e dos 
milhares de jovens que 
perdem suas vidas em 
presídios superlotados, 
condenados por tráfico de 
drogas, precisam chocar a 
população tanto quanto as 
UTIs cheias de pacientes 
lutando contra o vírus. 
Mais do que uma questão 
de segurança, as drogas 
são um desafio de saúde 
pública. 

É preciso planejar ações 
em todas as esferas da 
sociedade para combater 
o consumo e o tráfico de 
entorpecentes.

É fundamental o envol-
vimento de todos para 
enfrentar o tráfico, porque 
sem esse pacto social, 
diferente da Covid-19, 
causada por um vírus, a 
enfermidade social cau-
sada pelas drogas e seus 
devastadores efeitos não 
vai passar.

(*) - É presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do 

Estado de São Paulo; 

(**) - É presidente da Federação 
Nacional dos Delegados de 

Polícia Federal.

Raquel Kobashi Gallinati Lombardi (*) e Tania Prado (**)

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

Os portadores de doença 
grave que continuem tra-
balhando não têm direito à 
isenção do Imposto de Renda 
(IR), decidiu a 1ª Seção do 
STJ, que estabeleceu uma 
tese a ser aplicada em todos 
os processos sobre o assun-
to. Por maioria, os ministros 
entenderam que a isenção 
de IR se aplica somente aos 
aposentados e aos reforma-
dos em virtude da doença 
grave ou de acidente em 
serviço, de acordo com a Lei 
7.713/1988.

A lista de doenças graves 
abarcadas pela decisão inclui 
câncer, tuberculose, han-
seníese, mal de Parkinson, 
esclerose múltipla, cardio-

patia grave e síndrome da 
imunodeficiência adquirida 
(aids), entre outras. O STJ 
declarou a impossibilidade 
de isenção de IR para as pes-
soas em atividade depois de 
o STF ter decidido, em abril, 
ser constitucional o trecho 
da lei que limita o benefício 
aos aposentados.

O relator do assunto no 
STJ, ministro Og Fernandes, 
destacou que, mesmo depois 
da decisão do Supremo, 
ainda assim persistiam en-
tendimentos em instâncias 
inferiores permitindo a 
extensão do benefício aos 
trabalhadores ativos, com 
base em uma interpretação 
ampla da lei (ABr).

Por conta da pandemia, 
aumentou o número 
de empresas de dife-

rentes mercados e, até mes-
mo, pessoas físicas (princi-
palmente advogados), que 
adotaram a assinatura digital 
para formalizar documentos. 
Gerada a partir do uso do 
Certificado ICP-Brasil, ela 
dispensa o uso do papel e da 
presença física, tornando-a 
um meio eficiente para man-
ter os negócios em dia em 
tempos de distanciamento 
social. Mas como saber se 
uma assinatura digital é 
válida? 

Segundo Marcio D’ávila, 
consultor técnico e especia-
lista em identificação digital 
da Certisign, o primeiro 
passo é verificar se, de fato, 
o documento foi assinado 
por meio de um Certificado 
ICP-Brasil. “Não é raro as 
pessoas confundirem assina-
tura digital, com assinatura 
digitalizada. A primeira tem 
validade jurídica prevista 
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Como verificar se a assinatura digital 
de um documento está válida?

Segundo especialista em identificação digital da Certisign, o primeiro passo é verificar se, de fato, o 
documento foi assinado por meio de um Certificado ICP-Brasil

nico assinado digitalmente 
deve ter sua validade ates-
tada por meio de um veri-
ficador. É neste momento 
que serão apresentadas as 
informações atreladas ao 
Certificado utilizado para a 
assinatura digital. É por meio 
do verificador também que 
se pode conferir a autenti-
cidade do documento, pois 
se tiver ocorrido qualquer 
alteração no intervalo entre 
a assinatura e o envio ao 
destinatário, o verificador 
apontará como assinatura 
invalida”. 

Tem custo verificar uma as-
sinatura digital? Depende do 
sistema. No Portal de Assina-
turas, por exemplo, não há 
custo. Se o documento tiver 
sido assinado na plataforma, 
basta informar o número 
de protocolo. Caso tenha 
sido formalizado em outro 
sistema, basta submeter o 
arquivo para o verificador 
checar as informações. Fon-
te: (www.certisign.com.br).  

na legislação. Já a segunda 
é meramente uma imagem 
atrelada e um documento 
e não tem valor comproba-
tório”. 

Ele explica que para ter va-
lidade jurídica, o documento 
precisa conter algumas in-
formações específicas que 
são provenientes da Certifi-
cação, como a chave pública 

do Certificado ICP-Brasil, 
data e hora em que ocorreu 
a assinatura, os detalhes de 
quem assinou, o QR Code 
para validar o documento, 
além de outros dados refe-
rentes à autenticação. 

Recebeu um documento 
assinado digitalmente. E 
agora? 

“Um documento eletrô-

O Empreendedorismo no Brasil vem há anos em uma 
crescente, mas nunca esteve tão em alta quanto agora. 
A estimativa para 2020 é de que o Brasil atinja o maior 
número de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. 
Seja para melhorar a qualidade de vida ou por necessidade, 
começar um negócio próprio é uma das opções preferidas 
do brasileiro para driblar a crise. Diante desse cenário, o 
Franchising aparece como forte tendência, principalmente 
para os empreendedores que querem correr menos risco. 

Por ter um modelo de negócios pronto e já testado no 
mercado, as chances de sucesso são maiores quando com-
paradas com um negócio iniciado do zero. Márcia Ximenes, 
diretora de expansão da Flyworld Brasil, franqueadora de 
agências de viagens com mais de 30 anos de expertise no 
mercado de turismo, aponta os principais pontos positivos 
do Franchising:
 1) Expertise: ao optar por uma franquia, o empreen-

dedor tem acesso a todo capital intelectual do fran-
queador, além de condições especiais em produtos 
e serviços que o deixam mais competitivo. Poder 
contar com um modelo de negócio já testado no 
mercado possibilita ao novo empreendedor ter um 
retorno mais rápido do investimento e evita também 
que ele perca dinheiro testando formas de operar.

 2) Home Office: mesmo antes da pandemia esse for-
mato de trabalho já vinha crescendo no país, com 
a COVID-19 essa forma de atuação foi testada e 
aprovada por muitas empresas. Ter a possibilidade 

O Franchising como forte tendência para os empreendedores 
que querem correr menos risco.
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Franchising: mais segurança 
na hora de empreender

de empreender nesse formato, principalmente nos 
períodos de recessão, tornam o custo operacional 
do negócio muito menor. Na Flyworld é possível em-
preender de casa e sem a necessidade de contratar 
funcionários. 

 3) Suporte: um dos grandes diferenciais é poder contar 
com uma estrutura de apoio que os franqueadores 
oferecem. “No nosso caso, não é preciso ter expe-
riência no mercado de turismo. Oferecer apoio na 
área operacional e treinamentos é fundamental. Além 
disso, oferecemos um departamento de marketing, 
que está sempre criando campanhas para a rede e 
materiais personalizados para nossas unidades”, 
finaliza a diretora.

Saiba mais em (https://flyworld.com.br/franquia/).

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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:

A pretendente: ANA PAULA NEVES PASSOS, profissão: tosadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, data-nascimento: 19/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sidnei de Oli-
veira Passos e de Sueli dos Santos Neves Passos. A pretendente: RENATA CRISTINA 
FRANGELLA BARBOZA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Sena Barboza e de Angela Maria Frangella Barboza.

O pretendente: MARCELO ARAÚJO DA SILVA, profissão: líder de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 14/02/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Josevaldo da Silva Pereira e de 
Cláudia de Sousa Araujo. A pretendente: ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA, profis-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 
21/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto da Silva e de Maria Aldelina Fonsêca Moreira.

O pretendente: CAIQUE FERREIRA DE ALBUQUERQUE, profissão: analista de 
planejamento, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
24/08/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo 
Leite de Albuquerque e de Ana Paula Ferreira de Albuquerque. A pretendente: GRAZIELE 
ALVES RODRIGUES, profissão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/03/1993, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Alves Rodrigues e de Raimunda 
da Purificação Alves.

O pretendente: ANTONIO TOZATO JÚNIOR, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
08/04/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Tozato e de Sônia Azevedo Tozato. A pretendente: CLEIDE CAMPOS DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio Leal, BA, data-nascimento: 
02/05/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lourival 
Joaquim dos Santos e de Helenita Cruz de Campos.

O pretendente: ISAIAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS COSTA, profissão: gerente de 
TI, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 
26/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rui Manuel 
Viegas Santos Costa e de Marta Ferreira Machado Costa. A pretendente: MICHELE 
POLINI RIBOTTA, profissão: nutricionista, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Mairinque, SP, data-nascimento: 20/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcio Ribotta e de Angela Maria Polini Ribotta.

O pretendente: JOSÉ CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: enfermeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 20/02/1962, 
residente e domiciliado Rua Montes Aureos, 66, casa 04, neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Carlos Athayde de Oliveira e de Malvina Pereira de Oliveira. A pretendente: 
CRISTIANE SANTOS, profissão: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 04/10/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Erivaldo Santos e de Maria de Fatima Santos.

Trabalhador com 
doença grave não tem 

isenção de IRPF
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