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Câmbio e progresso

A política monetária 
do Brasil seguiu 
na direção oposta, 
valorizando o real 
à custa de juros 
abusivos

Capitalistas eram um 
grupo de homens 
que entendiam que 

deveriam buscar a riqueza 
em oposição àqueles que 
pregavam a pobreza como 
o caminho para o céu e 
faziam de Jesus Cristo, o 
portador da Luz da Ver-
dade, uma pessoa comum 
que vivia na pobreza, o que 
é falso, pois José era um 
empresário bem sucedido 
do ramo de carpintaria que 
jamais teve problemas com 
a subsistência. 

No afã de dominar as 
riquezas e manipular a 
população, foi surgindo um 
sistema que despersonali-
zava os seres humanos, os 
quais, na sua indolência, 
iam perdendo a indivi-
dualidade, se tornando 
apáticos, achincalhando 
o significado da vida. A 
economia se distanciou 
da meta de promover a 
continuada melhora nas 
condições gerais de vida, 
passando a priorizar o ob-
jetivo de acumular capital 
financeiro e poder gerando 
instabilidade e precariza-
ção geral. 

Isso acabou dando ori-
gem à gestação da ideia do 
Estado dos Capitalistas, a 
versão ocidental do Capita-
lismo de Estado, que tudo 
controla e tudo impõe, mas 
sem a diversidade que a 
iniciativa privada assegu-
ra; é o manda quem pode 
e a quem todos devem 
obedecer. Os ideais eno-
brecedores foram sendo 
aniquilados e foi surgindo 
a grande decadência da es-
pécie humana que deveria 
beneficiar a vida buscando 
a melhora geral contínua 
e o aprimoramento da 
espécie. 

Cada povo tem de se vol-
tar para si mesmo, para a 
melhoria interna, criando 
oportunidades de empre-
go para trabalho com garra 
e adequada compensação, 
com bom aproveitamento 
das horas de lazer de for-
ma construtiva. E surgi-
ram crises e guerras; a de 
1929 causou estragos por 
mais de duas décadas. Ex-
plicando a crise financeira 
que começou em 2007, no 
livro “A grande degenera-
ção”, o historiador Niall 
Ferguson apresenta cinco 
fatores que levaram ao fra-
casso da bolha imobiliária 
americana: a ganância dos 
grandes bancos; a altera-
ção das regras de Basileia 
sobre requisitos do capi-
tal; a política dos bancos 
centrais; a aprovação pelo 
Congresso de leis que 
distorceram o mercado 
hipotecário; e a política 
monetária do governo 
chinês que gastou trilhões 
de dólares em sua própria 
moeda para evitar que ela 
valorizasse com relação ao 

dólar para manter as ex-
portações da manufatura 
chinesa ultracompetitiva 
nos mercados ocidentais. 

A política monetária do 
Brasil seguiu na direção 
oposta, valorizando o real 
à custa de juros abusivos. 
Enquanto a China crescia 
na produção e exportação, 
o Brasil exportava empre-
gos e se tornava crescen-
temente dependente da 
importação de manufa-
turados. A geopolítica do 
máximo ganho e poder 
se tornou prioritária, mas 
destruiu a indispensável 
cooperação entre os povos 
para superar as épocas 
de crise. O ser humano é 
a única criatura que por 
ignorância e mania de 
grandeza desequilibra e 
provoca destruição nos 
mecanismos naturais de 
sustentabilidade. Já esta-
mos percebendo a conse-
quências. 

Na hora em que houver 
uma virada nisso, nem dá 
para imaginar como a Terra 
vai ficar hospitaleira. A 
grande questão é a falta 
de bom preparo das novas 
gerações, com base nas 
leis da natureza, para uma 
vida produtiva. A falência 
da educação evidencia que 
algo está errado na civili-
zação. As escolas devem 
formar seres humanos 
dotados de bom senso e 
capacitação para refletir 
intuitivamente. 

Um grupo despreparado 
criou a república, subme-
tendo o Brasil a interesses 
externos desde 1889; não 
é que não houvesse apro-
veitadores no Império, mas 
na república os interesses 
do país ficaram em segun-
do plano. Presidentes e 
congresso mais serviram 
a interesses próprios e 
externos do que ao Brasil e 
à sua população. Se tivesse 
havido seriedade e hones-
tidade quando o poder foi 
devolvido aos civis, outra 
seria a situação do país. 

Governaram de forma 
ridícula quando deveriam 
ter se esforçado para mos-
trar que poderiam implan-
tar uma gestão eficiente, 
com bom aproveitamento 
dos recursos, promovendo 
progresso. É uma lástima 
a situação em que nos en-
contramos, com tantos re-
cursos naturais cobiçados, 
mas sem gerência séria e 
com população que não re-
cebeu o adequado preparo. 
Os inimigos fazem de tudo 
para impedir o progresso 
do país. 

Em Belmonte, Portugal, 
onde nasceu Pedro Álvares 
Cabral, há um marco em 
homenagem a ele com as 
seguintes palavras: “Neste 
dia, a horas de véspera, 
houvemos vista de terra!... 
Terra de Vera Cruz” - Pero 
Vaz de Caminha. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
e realiza palestras sobre temas 

ligados à qualidade de 
vida. Coordena os sites 

www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). 

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: VINÍCIUS DELFINO OLIVEIRA DA SILVA, profissão: tatuador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Valta Delfino Oliveira da Silva. A pretendente: 
KENIA DOS SANTOS PAULA, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, filha de Jose Arteiro de Paula e de Josefa Firmino dos Santos Paula. R$ 14,55

O pretendente: THIAGO DE CAMPOS, profissão: moldureiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Jair de Campos e de Maria de Fátima Santos. A pretendente: 
KRÍSSIA BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Paramirim - BA, data-nascimento: 21/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Lúcia Barbosa de Oliveira. R$ 14,55

O pretendente: RAFAEL PINO MACIEL, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Espanha, data-nascimento: 25/04/1937, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Francisco Pino Comesaña e de Carmen Maciel Garcia. A pre-
tendente: LOURDES PEDROSO DE JESUS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Francisco Badaró - MG, data-nascimento: 16/12/1975, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de João Pedroso dos Santos e de Josina Pedroso de 
Jesus. R$ 14,55

O pretendente: RIVALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, profissão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Calvo - AL, data-nascimento: 14/07/1992, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Rivaldo José da Silva e de Maria da Apresen-
tação da Silva. O pretendente: JOÃO BERNARDO PESTANA FIGUEIRA, profissão: 
agente de viagem, estado civil: divorciado, naturalidade: Portugal, data-nascimento: 
21/04/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Figueira e de 
Gloria Pestana. R$ 14,55

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

O pretendente: JÚLIO CÉSAR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (24/04/1995), estado civil solteiro, profissão 
promotor de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jair Zeferino de Souza e de Sonia dos Anjos Souza. A pretendente: GRAZIELLY DE 
OLIVEIRA COTRIM, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (02/11/1999), estado civil solteira, profissão assistente de faturamento, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Pedro Cotrim e de Maria 
Sonia de Oliveira Cotrim.

O pretendente: AMISSON N'FANDA, de nacionalidade guineense, nascido em República 
da Guiné-Bissau, no dia (24/09/1988), estado civil solteiro, profissão enfermeiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Romão N'fanda e de Tchambu 
Loda. A pretendente: GOIA ALFREDO BIAGUÊ, de nacionalidade guineense, nascida em 
República da Guiné-Bissau, no dia (16/03/1990), estado civil solteira, profissão assistente 
social, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alfredo Biaguê 
e de Marciana Dias Fernandes.

O pretendente: ALEXSANDRO DA SILVA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/02/1984), estado civil solteiro, profis-
são coordenador de PCP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de João Paulo Faleiro Gonçalves e de Prazeres Maria da Silva. A pretendente: KELLY 
SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Pau-
lista - SP, no dia (30/03/1997), estado civil solteira, profissão analista de RH, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valmir Goes da Silva e de Creuza 
Damasceno Souza.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Bela Vista do Paraíso - PR, no dia (25/08/1972), estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo Pereira 
da Silva e de Luzia Rodrigues da Silva. A pretendente: SHIRLEY SIMONE DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (20/07/1970), 
estado civil divorciada, profissão atendente, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sebastião Custodio da Silva e de Maria José Camargo da Silva.

O pretendente: FRANCISCO SANDOVAL BEZERRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (08/12/1984), estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Izidio Bezerra 
e de Maria Aparecida Bezerra. A pretendente: GLEICE SOARES PEDRO, de naciona-
lidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (18/04/1988), estado civil 
solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Carlos Cezar Pedro e de Maria Nely Soares Cardoso.

O pretendente: ALEX MORAES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/11/1978), estado civil solteiro, profissão pintor autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Moraes de 
Souza e de Luci Oliveira de Paula Souza. A pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/01/1979), 
estado civil solteira, profissão cozinheira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Joaquim da Silva e de Maria da Penha Felix da Silva.

O pretendente: GILMAR OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Estância - SE, no dia (05/05/1969), estado civil solteiro, profissão carreteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João de Oliveira Santos e de Maria 
José dos Santos. A pretendente: CLEIA MARIA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, nascida em Salvaterra - PA, no dia (19/01/1972), estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Amiraldo dos Santos e de Maria de Nazaré da Silva.

O pretendente: CÉSAR LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascido em Caruaru - PE (Registrado no Município de São Bento do Una - 
PE), no dia (06/10/2002), estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leonardo Costa da Silva e de Kele 
Santos de Oliveira. A pretendente: AMANDA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (05/05/1997), estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ariosvaldo Soares de Oliveira e de Dilma Oliveira Alves.

O pretendente: JONATHAN DE JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itabuna - BA, no dia (12/08/1999), estado civil solteiro, profissão atendente de estacio-
namento, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Givanildo de 
Jesus Oliveira e de Ana Julia Alves de Jesus. A pretendente: ISABELLA COPPEDÉ, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/03/1998), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Daniel Coppedé e de Andreia Chingotti Coppedé.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE LOMOVTOV CREPALDI, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (14/09/1996), estado civil solteiro, 
profissão representante de vendas, residente e domiciliado em Osasco - SP, filho de 
Pedro Crepaldi Neto e de Sandra Cristina Lomovtov Crepaldi. A pretendente: KATARINY 
BEZERRA ALVES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (12/11/1993),  estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ronaldo Alves e de Maria da Paz Bezerra. 
Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, de Osasco, 
neste Estado, onde será realizado o casamento.
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

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

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 convivente: JOSÉ CARLOS GOMES, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1958, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Benedito Gomes e de Maria Aparecida Gomes. A convivente: 
EUNICE BARRENSE DE SOUSA, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
Remanso, BA, data-nascimento: 08/10/1958, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de João Ferreira Barrense e de Maria Vitoria de Sousa.

O convivente: BENTO CARIAS DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 21/03/1950, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Pedro José dos Santos e de Martinha Carias dos Santos. A 
convivente: CARMOSINA EVANGELISTA SILVA, profissão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 24/06/1954, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Enedina Maria Silva.
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

“Todas as pessoas 
foram impactadas 
pela pandemia, 

mas podemos afirmar que 
as mulheres foram mais 
impactadas negativamente, 
por perderem mais espaço 
e também oportunidades de 
crescimento”, afirma Lina 
Nakata, presidente da Pro-
fessional Women Network 
São Paulo e professora da 
FIA Business School. 

Para ela, a exclusão femi-
nina da força de trabalho é 
maior do que a masculina 
graças a alguns preconceitos 
que se perpetuam. “Ainda há 
a ideia de que mulheres são 
menos produtivas e apresen-
tam menos competências. E 
isso está relacionado à pos-
sibilidade de engravidar e de 
terem pessoas dependentes 
para cuidar, como crianças, 
idosos e familiares doentes. 
Esses papéis de cuidado 
ainda são vistos como res-
ponsabilidades exclusivas da 
mulher”, explica. 

Lina lembra que há grupos 
mais afetados. Mulheres ne-
gras, mães, com mais de 50 
anos, com deficiência e com 
baixa escolaridade perderam 
ainda mais espaço no merca-
do de trabalho, além de en-
frentarem maior dificuldade 
de recolocação. “O cenário 
indica que as empresas es-
tão, aos poucos, tornando-se 

Há um esforço das empresas em manter 
mulheres nos cargos de liderança.

A saída para a mulher recuperar 
espaço no mercado de trabalho

Em um mercado de trabalho que já era desigual para homens e mulheres, os impactos da  pandemia 
tornaram ainda maior a discrepância de oportunidades entre gêneros

gualdades, é preciso haver 
compromisso das empresas 
e a elaboração de ações afir-
mativas. Não basta só o RH 
contratar mais mulheres, o 
gestor contratante também 
precisa incluir essas pro-
fissionais nas políticas da 
empresa e fomentar o cres-
cimento delas”, diz Areta.  
Entre as ações necessárias 
para a retomada do espaço fe-
minino, a head da Hod sugere 
processos de recrutamento e 
seleção planejados com foco 
na inclusão de mulheres. “É 
preciso definir uma meta, 
como 70% de mulheres na 
contratação, e a partir disso 
trabalhar para atrair esses 
talentos femininos”, explica.

“Também é necessário 
que o mercado desconstrua 
preconceitos em relação à 
maternidade”, afirma, “por-
que, depois que engravidam, 
as mulheres enfrentam muito 
mais dificuldade para as-
cender profissionalmente”. 
A diretora explica que as 
barreiras não são impostas 
pelas mulheres, mas pelas 
estruturas social e do mer-
cado de trabalho. “Tudo 
é construído para que as 
mulheres não cheguem ao 
topo, da sobrecarga domés-
tica à falta de flexibilidade 
de muitas empresas”. Fonte 
e mais informações: (www.
hubbrasil.com.br).
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menos diversas, ao contrata-
rem e promoverem mais dos 
grupos majoritários”, pontua 
a cientista de dados. 

De acordo com um levan-
tamento feito pela McKinsey 
& Company e divulgado em 
setembro de 2020, a pande-
mia provocou um retrocesso 
de cinco anos na redução das 
desigualdades de gênero no 
mercado de trabalho. Para re-
cuperar o espaço perdido, vai 
ser preciso conscientização e 
mudanças nas empresas. “É 
importante que tenhamos 
processos seletivos só para 
mulheres, favorecendo as 
lideranças femininas. Por-
que, se não as colocarmos na 
base, elas não vão conseguir 
crescer”, afirma a especialis-
ta em Recrutamento Areta 
Barros, head da Hod (Hub 
on Demand).  

Areta conta que tem per-
cebido um esforço das em-
presas em manter mulheres 
nos cargos de liderança. 
“Tenho visto profissionais 
que ocupam cargos de lide-
rança receberem propostas, 
em processos de seleção que 
estamos fazendo, com até 
40% a mais de remuneração, 
e em seguida receberem con-
traproposta das empresas 
onde já trabalham. Há um 
esforço de retenção dessas li-
deranças femininas”, afirma. 
No entanto, esse empenho 
não é suficiente para que 
as mulheres avancem de 
maneira efetiva na conquista 
de espaço no mercado de 
trabalho. Especialmente por-
que as mais impactadas pela 
exclusão são as que ocupam 
cargos de base. 

“Para reduzir as desi-
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