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Miguel e Maria Eduarda foram 
os nomes masculino e feminino 
mais registrados nos cartórios 
do Brasil nos últimos dez anos, 
de acordo com levantamento 
divulgado pela Associação 
Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil). Entre 2010 e 2020, foram 
321.644 bebês registrados com 
o nome Miguel, que também foi 
o preferido deste ano (27.371). 
Nessa mesma década, Maria 
Eduarda foi registrado 214.250 
vezes. Em 2020, esse nome 
feminino composto ficou em 
nono (9.856).

Arthur (287.886), Davi 
(248.066) e Gabriel (223.899) 
vêm a seguir de Miguel como 
os nomes mais registrados da 
década, numa lista única de 
nomes masculinos e femininos. 
Depois vem Maria Eduarda e 
Alice (193.788). As listas de 
nomes masculinos e femininos 
mais registrados na última dé-
cada confirma uma preferência 
do brasileiro por nomes simples 
para seus filhos. Dos dez pri-
meiros, há apenas dois nomes 
compostos: Maria Eduarda, 
em quinto, e Pedro Henrique, 
em oitavo.

Confira abaixo as listas dos 
nomes de bebês mais registra-
dos no Brasil neste ano e na 
última década:

Ao investir em geração própria a empresa reduz a 
dependência em hidrelétricas e termelétricas e, ainda, facilita 

o fornecimento de energia para a região.

A Domínio Solar, em-
presa integradora de so-
luções em energia solar, 
finalizou em 2020 duas 
usinas de solo para o Gru-
po Gazin, que investiu R$ 
16 milhões nos projetos. 
Mais de 60% das 296 lojas 
da rede varejista serão 
abastecidas com energia 
solar, o que vai gerar uma 
economia de R$ 4 milhões 
em contas de luz por ano. 
O projeto, denominado 
“O Sol nasce para todos”, 
começou em 2016 com a 
instalação de módulos so-
lares na matriz e diversas 
filiais do grupo. 

Devido aos resultados 
alcançados, a Domínio 
Solar também projetou 
e executou a instalação 
de duas usinas solares de 
solo, uma em Nova Alvora-
da do Sul (MS) e uma em 
Jaciara (MT) – com capa-
cidade de 5,8 milhões de 
kWh, alcançando o abas-
tecimento de 168 lojas do 
grupo. Segundo o CEO 
da Domínio Solar, César 
Augusto, a quantidade de 
energia gerada pelo grupo 
equivale ao consumo de 
quase 43.500 residências, 
o que vai ajudar a suprir 
a necessidade de energia 
das comunidades do seu 
entorno. 

“Quando uma empresa 
desse porte investe em 
geração própria, acaba 
reduzindo a dependência 
em hidrelétricas e ter-
melétricas e, ainda, facilita 
o fornecimento de energia 
para a região”. Durante um 
ano, a geração de energia 

Empresas oferecem opções personalizadas de acordo com a 
necessidade de cada contratante.

Se antes era quase 
improvável pensar na 
compra de um seguro 

residencial, por exemplo, 
hoje, essa categoria já ganha 
mais protagonismo. Porém, 
o que, exatamente, um segu-
ro residencial cobre?

É um tipo de cobertura que 
garante a proteção para edi-
ficação e, facultativamente, 
para bens ligados ao imóvel. 
E, embora os pacotes mais 
simples, que exploram a pro-
teção contra incêndios, raios 
e explosões, sejam os mais 
comuns, algumas empresas 
já têm oferecido opções mais 
flexíveis e personalizadas de 
acordo com a necessidade 
de cada contratante. Para 
Felipe Barranco, CEO e co-
fundador da Flix, seguradora 
digital com foco em seguros 
e assistências residenciais, a 
concepção de um bem a ser 
protegido varia caso a caso 
e o segmento precisa estar 
alinhado com essa realidade.

“Se formos analisar o ce-
nário antes da pandemia, 
a relação com a nossa casa 
era mais ligada a uma ideia 
de descanso e lazer. Agora, 
toda a rotina é dividida en-
tre os cômodos e o uso de 
eletrodomésticos, móveis e 
demais pertences pessoais 
foram intensificados. Tudo 
isso faz parte do imóvel e, 
para quem mora de aluguel, 
seus pertences são tão va-
liosos quanto a edificação”, 
comenta Barranco. Nesse ce-
nário, a empresa fez uma lista 
com quatro itens não ligados 
à edificação que podem estar 
presentes em uma apólice:
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De janeiro a novembro, 
o Sistema de Consórcios 
vendeu 1,21 milhão de 
novas cotas, atingindo um 
total de 2,77 milhões de 
adesões. Conforme desta-
ca a Associação Brasileira 
de Administradoras de 
Consórcios (Abac), o nível 
de adesões superou em 
4,9% o volume registrado 
nos primeiros 11 meses 
de 2019, que foi de 2,64 
milhões, sendo o maior 
atingido na última década.

Com os negócios fecha-
dos no período, o setor 
faturou R$ 150,53 bilhões. 
A quantia ultrapassou em 
23,4% os R$ 122,01 bilhões 
alcançados no ano passado. 
Somente em novembro, fo-
ram contabilizadas 130.650 
cotas de veículos leves, 
92.640 de motocicletas, 
45.350 de imóveis, 13.350 
dos veículos pesados e 
7.140 dos eletroeletrôni-
cos. A menor parcela foi 
a de serviços, com 5.810 
cotas.

O presidente da regional 
de São Paulo da Abac, Vi-
tor Cesar Bonvino, diz que 
a pandemia da Covid-19 
provocou na população 
em geral reflexões sobre a 
importância de se poupar 
dinheiro e aplicá-lo me-
lhor. “As pessoas, ficando 
em casa, começaram a 
meditar, a questionar até 
os próprios consumos”, ar-
gumenta, adicionando que 
houve bastante procura por 
consórcios de reforma de 
imóveis, desde que a crise 
sanitária começou (ABr).

Consórcios 
registram 
recorde apesar 
da pandemia

Roberta de Souza – Muiraquitã – Trata-se da 
biografia de Morgana da Figueira do Inferno, uma 
pomba gira – entidade Exu na Umbanda – ditada 

através da médium Maria Cristina da Costa Lima e transcrita pela 
jornalista autora. Relatos impressionantes chegarão aos olhos 
do leitor, que muitas vezes tenderá ao descrédito, todavia, a 
magnitude destes, seguida por uma simplicidade impar, dão-lhes 
caráter de plena credibilidade. Pode ser lido por não sectários. 
Para comprar : https://www.facebook.com/morganadafigueira/ . 
Todo resultado das vendas será revertido para Tenda Espírita 
Caboclo Mata Virgem . Valerá cada centavo!

Morgana da Figueira do Inferno

Wanderley Cepeda Júnior – Matarazzo – Wan-
derley, engenheiro civil, demonstra com boas letras 
que nem só de cálculos vive um homem. Poesia 
também faz parte. E como faz! São páginas de enlevo, 

muito além do romantismo. Uma verdadeira ode ao amor, puro, 
descompensado, que “atormenta” a “alma” e acalenta o coração. 
Uma bela estreia. Aguardaremos os próximos.

Pra Falar de Amor 

Liliane Rocha - Scortecci – Mestre em políticas 
públicas e demais adjetivos na área, a experiente 
ex executiva de grandes corporações nacionais e 
internacionais, fundadora e CEO da Gestão Kairós, 

importante assessoria em diversidade e sustentabilidade, 
relançou seu verdadeiro manual de boas práticas para execu-
tivos de empresas que têm propósito firme de levar avante um 
posicionamento de mercado de real inclusão, e não meramente 
para causar boa impressão a parceiros, fornecedores e clientes. 
Um belo trabalho, por demais oportuno. 

Como Ser um Líder Inclusivo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Seguro residencial: quais benefícios 
podem ser contemplados no contrato
O isolamento social não impulsionou apenas o avanço da tecnologia, mas também a mudança de 
comportamento em relação à própria casa

	 •	Pet:  Os animais de 
estimação são parte da 
família e, muitas vezes, 
passam mais tempo em 
casa do que o próprio 
tutor. Algumas assis-
tências residenciais 
já oferecem serviços 
exclusivos aos pets, 
então vale conferir a 
possibilidade no ato da 
compra e garantir um 
atendimento especial 
para eles. Normalmen-
te, esse serviço cobre 
hospedagem, consultas 
e transportes veteriná-
rios, informações sobre 
vacinas e aplicações à 
domicílio, entre outros 
serviços de rotina.

	 •	Eletroassist: Os eletro-
domésticos e eletroele-
trônicos também fazem 
parte da casa e, com 
isso, podem recorrer a 
uma cobertura securi-
tária. Afinal, todos estão 
sujeitos a uma queda 
de energia, problemas 
na fiação da casa ou, 
até mesmo, condições 
climáticas, que variam 
de acordo com a região 
geográfica que o mora-
dor se encontra. 

Esses serviços, geral-
mente, cobrem consertos 
de eletrodomésticos e con-
serto de eletrônicos, mas, 
é importante ressaltar que 
existe diferença entre a linha 
branca e a linha marrom e 
isso pode divergir no valor 
da cobertura - Fonte e mais 
informações:

(https://www.flix.com.vc/).

	 •	Serviços emergen-
ciais: seja em uma re-
forma ou um reparo nas 
estruturas do imóvel, 
contratar um bom pro-
fissional para checar a 
eletricidade, fechaduras 
das portas e encanamen-
to da casa é essencial. 
Nesses casos, o seguro 
residencial pode con-
templar a cobertura de 
serviços emergenciais - 
como chaveiro, mão de 
obra hidráulica, mão de 
obra elétrica e vidraceiro 
- e auxiliar o inquilino e 
o proprietário na preven-
ção de danos maiores. 
Esses recursos são indi-
cados, principalmente, 
quando o imóvel é mais 
velho e as instalações 
precisam ser, frequen-
temente, revisadas. 

	 •	Home Office: com o 
avanço da pandemia, 
essa palavra expressão 
se tornou popular. Mui-
tas empresas migraram, 
quase que automatica-

mente, seu escritório 
para a casa dos cola-
boradores e, com isso, 
computadores e outros 
acessórios de escritório 
passaram a ser adapta-
dos a essa nova rotina. 
Esse item permite às 
empresas e até mesmo 
ao funcionário assegurar 
objetos que não são de 
posse pessoal, evitando 
o prejuízo de ambas 
as partes em casos de 
acidentes ou danos aos 
materiais. 

  Esses serviços incluem 
configuração de e-mail, 
consultoria para melhoria 
do computador, supor-
te à softwares, sistema 
operacional, otimização 
e reparo do computa-
dor, hardware, suporte 
ao usuário, VPN e FTP, 
servidor, smartphones 
e tablets, smartwatches, 
sistema operacional, as-
sistência para equipa-
mentos periféricos, smart 
TV e até video games.

Investimentos em energia solar 
garantem economia substancial

do grupo será equivalente 
ao plantio de 3 mil árvores 
e vai evitar que aproxima-
damente 1.500 toneladas 
de CO2 sejam emitidas na 
atmosfera.  

Além da sustentabilidade 
e da economia com os gas-
tos em energia, o objetivo 
é estar preparado para 
que a empresa não seja 
surpreendida com aumen-
tos de energia e bandeiras 
tarifárias, o que contribui 
para um planejamento 
mais assertivo nos custos 
de energia.

Segundo o presidente do 
Grupo Gazin, Osmar Della 
Valentina, a inovação e a 
qualidade estão no DNA da 
empresa, que constante-
mente busca por soluções 
que unam sustentabilidade 
e economia. “Sempre tive-
mos como premissa fazer 
o melhor para os nossos 
clientes, colaboradores, o 
planeta e as pessoas que 
vivem nele”.

Além da economia gerada 

10 nomes ‘mais frequentes’ 
entre 2010 e 2020

Miguel 321.644
Arthur 287.886
Davi 248.066
Gabriel 223.899
Maria Eduarda 214.250
Alice 193.788
Heitor 154.237
Pedro Henrique 154.232
Laura 153.557
Sophia 147.579

10 nomes ‘masculinos mais 
frequentes’ entre 2010 e 2020
Miguel 321.644
Arthur 287.886
Davi 248.066
Gabriel 223.899
Heitor 154.237
Pedro Henrique 154.232
Bernardo 143.046
Samuel 140.695
Lucas 140.683
Guilherme 131.634

10 nomes ‘femininos mais 
frequentes’ entre 2010 e 2020
Maria Eduarda 214.250
Alice 193.788
Laura 153.557
Sophia 147.579
Maria Clara 140.043
Julia 138.675
Helena 132.342
Valentina 125.813
Ana Clara 121.920
Ana Julia 110.123 

10 nomes ‘masculinos mais 
frequentes’ em 2020

Miguel 27.371
Arthur 26.459
Heitor 23.322
Theo 18.674
Davi 18.623
Gabriel 17.096
Gael 16.667
Bernardo 16.558
Samuel 14.069
João Miguel 12.746

10 nomes ‘femininos mais 
frequentes’ em 2020

Helena 22.166
Alice 20.118
Laura 17.572
Valentina 12.653
Heloisa 12.077
Maria Clara 10.121
Sophia 10.044
Maria Julia 10.023
Maria Eduarda 9.856
Lorena 9.414 

pelas usinas, os módulos 
solares instalados em al-
gumas unidades também 
refletem uma grande 
redução de custos da em-
presa, que viu a energia 
solar como uma oportu-
nidade de melhorar seus 
serviços, aumentando o 
bem estar dos clientes, 
com a instalação de ar-
condicionado nas lojas, 
mas sem gastar mais por 
isso. 

“Uma loja de 500m², por 
exemplo, que tinha um 
gasto mensal de energia 
elétrica entre 1,5 mil e 2 
mil reais, ao ser climati-
zada com ar-condicionado 
tinha esta conta elevada 
para 7 a 8 mil reais”, exem-
plificou Valentina. Segun-
do Cesar Augusto, com a 
geração de energia solar 
nos espaços dos telhados 
das lojas, a conta reduziu 
para cerca de R$ 200,00. 
“Você investe e o Sol paga 
a conta”, disse (Fonte: 
WBC Comunicação).

Miguel e Maria Eduarda 
foram nomes mais registrados 

da última década

(ABr)


