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A - Nota Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no 
site (www.nfp.fazenda.sp.gov.br) os bilhetes com que irão concorrer 
ao sorteio. A 120ª extração do programa distribuirá R$ 6,7 milhões em 
655 prêmios. Participam do sorteio os consumidores cadastrados que 
efetuaram compras no mês de julho e solicitaram notas fi scais com CPF 
e condomínios que indicaram seus CNPJs nos cupons fi scais. No total, 
foram gerados 80.784 bilhetes eletrônicos que concorrerão aos 600 
prêmios no valor total de R$ 5,7 milhões. As 2.645 entidades sem fi ns 
lucrativos que receberam doações de notas fi scais de compras realiza-
das em julho participam do sorteio exclusivo deste mês com 8.995.624 
bilhetes eletrônicos. 

B - Animais por Geolocalização
Fazer o bem e conectar pessoas com causas socialmente relevantes 
ganham cada vez mais o interesse internacional. É o caso da startup 
brasileira GoApp, responsável pela criação do único app no mundo 
que permite pessoas a se conectarem com outros apaixonados por 
animais por geolocalização. Ela acaba de ser selecionada entre mais 
de 1000 projetos como uma das 6 empresas a serem aceleradas pelo 
programa austríaco “360º in 360 days”, que consiste em 4 meses 
de imersão na Áustria em preparação para o lançamento do app no 
mercado europeu, seguidos de 4 meses de aprimoramento do apli-
cativo e, por fi m, 4 meses de imersão em San Francisco, Califórnia, 
com o objetivo de lançar o app nos EUA. Saiba mais em (http://www.
goapp.pet).

C - Atores Profi ssionais
O Núcleo Experimental de Artes Cênicas do Sesi abre inscrições para 
sua 18ª turma a partir do dia 2 de janeiro. O curso de 420 horas, total-
mente gratuito, é voltado para atores profi ssionais entre 18 e 27 anos, 
que queiram aprimorar e desenvolver seus conhecimentos na área. São 
apenas 16 vagas e as aulas terão início em março. O curso é composto 
de três módulos, nos quais os alunos têm a chance de trabalhar com 
artistas e pesquisadores renomados das artes cênicas. A cada aula, os 
participantes são estimulados a investigar e pesquisar os diferentes 
graus da representação, desde as études da personagem e da criação 
da persona autobiográfi ca, até o ator narrador. Inscrições: (www.sesisp.
org.br/cultura).

D - Guarda Compartilhada
O IBGE divulgou um levantamento em que informa o crescimento de 
casais separados que optam pela guarda compartilhada dos fi lhos. 
O número triplicou, entre 2014 que houve 146.898 pedidos, sendo 
11.040 aceitos, e 2017 com 158.161 pedidos e 33.024 concedidos. 
Para o advogado Paulo Akiyama, especialista em direito de família, 
esse aumento se deve a uma maior conscientização sobre a melhor 
forma para reduzir os impactos da ruptura conjugal no desenvolvi-
mento dos fi lhos. O crescimento das crianças frente a esta conjuntura 
familiar é um dos pontos para a tomada da guarda compartilhada. 
Ainda de acordo com o estudo, 45% dos casais que se divorciaram 
em 2017 tinham fi lhos menores de idade (www.akiyamaadvogado-
semsaopaulo.com.br).

E - Negociação de Criptomoeda
Com o objetivo de aumentar em 1.200% suas oportunidades de mercado, 
a Coinsquare, uma das maiores plataformas de negociação de criptomo-
eda do mundo para a negociação de Bitcoin, Ethereum e outras cripto-
moedas, anunciou que entrou simultaneamente em 25 países na União 
Europeia. A Coinsquare já havia anunciado durante o ano sua intenção 
de entrar na Europa. Os clientes europeus têm agora acesso a todos 
os serviços e criptomoedas da Coinsquare. Essa é a primeira expansão 
internacional, que estava até agora apenas disponível para os clientes 
canadenses. Os usuários terão acesso a todos os serviços, inclusive à 
negociação e compra de criptomoedas, de concierge e Mercados de 
capital para investidores institucionais e serviços de administração de 
patrimônio familiar (https://coinsquare.com/).

F - Robô de Investimentos
O Sofi sa Direto, primeiro banco 100% digital do País, inaugura uma nova 
categoria no setor bancário, permitindo que o investidor crie seu próprio 
portfólio de investimento diversifi cado e de alta rentabilidade, de forma 
simples e intuitiva. O robô, baseado em inteligência artifi cial, funciona 
pelo aplicativo do banco e usa algoritmos sofi sticados para analisar os 
movimentos do mercado fi nanceiro, o perfi l dos clientes, a disponibi-
lidade de recursos e as metas estabelecidas. Dessa forma, o aplicativo 
ajuda o cliente a montar uma carteira de investimentos e sugere quais 
são os caminhos para investir o dinheiro e obter maior ganho no menor 
tempo possível. Saiba mais: (www.sofi sadireto.com.br).

G - Relógio Central
Como forma de presentear a cidade de São Paulo, e em comemoração 
ao mês que o Hospital IGESP completa 62 anos de fundação, foi inaugu-
rado um megarelógio central disposto no topo do prédio da instituição, 
situado no bairro da Bela Vista. A obra que teve duração de quatro 
meses, contempla um painel gigante totalmente digital de letras caixa 
com iluminação de LED frontal, formado por cerca de 21 mil luzes  que 
marcam a hora, a temperatura e formam a palavra IGESP. Todo projeto 
tem aproximadamente 400kg, que foram apoiados em uma estrutura 
de aço fi xado no topo do prédio da instituição.  A região central de São 
Paulo agora terá como referência e destaque o relógio do Hospital IGESP.   

H - Seguro-desemprego 
Os trabalhadores brasileiros poderão solicitar o seguro-desemprego 
integralmente pela internet a partir deste mês. O lançamento do novo 
produto foi realizado pelo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, 
ontem (19), no auditório do Ministério do Trabalho, em Brasília. O obje-
tivo é garantir mais efi ciência na prestação de serviços públicos, reduzir 
custos e oferecer mais comodidade e segurança ao trabalhador brasileiro. 
A ação é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, desenvolvida pela 
Dataprev, e estará disponível no Portal Emprega Brasil.

I - Ensino Medio
Para sanar todas as dúvidas sobre como funcionará a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) do ensino médio e quais os principais pon-
tos da nova diretriz que irá nortear a educação no Brasil, o Ministério 
da Educação disponibilizou uma página na internet com perguntas 
e respostas sobre o tema. Nela, gestores da educação, professores, 
pais e alunos poderão fi car por dentro do documento que defi ne os 
conteúdos que todos os alunos têm o direito de aprender no decorrer 
do percurso escolar. De forma simples e direta, o questionário tem 
o objetivo de ajudar que os interessados saibam tudo sobre a BNCC 
de forma rápida e objetiva, sem a necessidade de consultar diversas 
páginas na internet. Veja em: (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
bncc-ensino-medio).

J - Centro Comunitário
A Hughes do Brasil, por meio de seu programa de responsabilidade social 
‘Hughes em Ação’, inaugura um centro comunitário para os moradores 
de Passagem da Negra, área rural de Campo Maior, no Piauí. Com isso, 
as 30 famílias residentes no local passam a ter acesso gratuito à inter-
net banda larga via satélite. A iniciativa, que tem o objetivo de criar 
uma “ponte virtual” onde ainda não há ponte de verdade, contempla 
ainda a reforma da associação de moradores e construção de uma sala 
de informática, com doação de computadores e acesso à internet via 
satélite. O local ganhou notoriedade desde reportagem do programa 
Fantástico, que mostrava  crianças da comunidade atravessando o rio 
por meio de boias para poder chegar até a escola, por conta da falta de 
infraestrutura na região (www.hughes.com.br).  
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As mudanças trazidas no 
cotidiano da sociedade 
brasileira são profun-

das. Com base nas normas 
legais atualmente em vigor, a 
união de duas pessoas com a fi -
nalidade de constituir unidade 
familiar pode ser confi gurada 
através de diferentes meios, 
quais sejam, a celebração do 
casamento ou da união estável.

Enquanto no casamento há 
maior formalidade e efeitos 
claramente desenhados pela 
lei no que diz respeito à data 
de sua concretização e ao pa-
trimônio anterior e posterior 
a este, na união estável tudo 
dependerá dos fatos. Aqui 
reside o problema.

O relacionamento a dois 
tende a evoluir com o passar 
do tempo. Na medida em que 
afeto e confi ança aumentam, 
crescem as expectativas com 
relação a uma vida conjunta 
e planos passam a ser feitos. 
Uma vez madura a ideia, o casal 
toma atos concretos para for-
mar a vida em comum. O casal 
inicia a discussão sobre qual 
será o regime de bens a ser ado-
tado, inclusive contemplando 
eventuais bens adquiridos ao 
longo dessa trajetória.

Com o objetivo de atender a 
formalidade mínima exigida, o 
casal celebra escritura pública 
de união estável para nele esta-

belecer o regime de seus bens: 
comunhão total, comunhão 
parcial ou separação de bens. 
O “x” da questão está na data a 
partir da qual o regime de bens 
adotado pelo casal começa a 
produzir efeitos: se da data da 
escritura pública ou do início 
da união estável.

Isto porque há corrente que 
entende que o regime de bens 
defi nido pela escritura pública 
não pode abranger o período 
anterior à sua celebração, de 
modo que os bens adquiridos 
onerosamente pelo casal, antes 
da escritura, devem se sujeitar 
ao regime de comunhão parcial 
de bens.

No entender da aludida 
corrente, portanto, em uma 
mesma união estável poderão 
ser aplicáveis dois regimes: 
um para antes e outro para 
depois da escritura pública. 
Infelizmente, tal entendimento 
vai contra a divisão dos bens 
desejada pelo casal, numa 
verdadeira intromissão na vida 
privada dos cidadãos.

Assim, a escolha do regime 
de bens depende do profun-
do conhecimento não só da 
legislação, como também da 
jurisprudência dominante, 
uma vez que a adoção deste 
ou daquele regime corre o 
risco de não produzir os efeitos 
desejados quando do término 
da sociedade conjugal, seja 
pela separação ou divórcio, 
seja pelo falecimento de uma 
das partes.

(*) - É sócio do escritório
Braga & Moreno.

Cesar Moreno (*)

Já na comparação com o tri-
mestre encerrado em outu-
bro de 2017, o crescimento 

chegou a 1,3%. Os dados são do 
Monitor do PIB, divulgado on-
tem(19) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Considerando-se 
apenas o mês de outubro, houve 
queda de 0,3% na comparação 
com setembro e alta de 1,7% 
em relação a outubro do ano 
passado.

A alta de 1,2% do trimestre 
encerrado em julho para o 
trimestre fechado em outubro 
foi puxada por crescimentos 
de 1,4% na indústria e de 1,2% 
nos serviços. A agropecuária 
foi o único dos grandes setores 
com queda no período: 0,5%. 
Entre os segmentos industriais, 
houve avanço na indústria da 
transformação (1,8%) e na 
construção (2,1%). Quedas 
foram observadas na indústria 
extrativa mineral (0,7%) e na 
geração de eletricidade (0,5%).

Entre os serviços, as princi-

A alta no trimestre foi puxada por crescimentos de 1,4% na indústria.

BC chinês injeta US$ 8,7 
bilhões no mercado

O Banco Popular da China 
(BPC) injetou um total de 60 
bilhões de yuans (US$ 8,71 
bilhões) em recompras reversas 
nesta quarta-feira (19) para 
manter a liquidez do mercado. O 
banco central chinês injetou 40 
bilhões de yuans de recompras 
reversas de sete dias, a uma taxa 
de juros de 2,55% e 20 bilhões 
de yuans de 14 dias, a 2,7%.

A instituição tem injetado 
fundos no mercado por três dias 
consecutivos, num valor total 
de 400 bilhões de yuans. Um 
comunicado do BPC disse que a 
ação visa a manter a liquidez no 
sistema bancário em um nível 
razoável e sufi ciente. 

O banco central retomou as 
operações de mercado aberto 
na segunda-feira (17), depois 
de suspensões por 36 pregões 
consecutivos. A recompra 
reversa é o processo no qual o 
banco central compra títulos 
dos bancos comerciais por 
licitação, com um acordo para 
vendê-los no futuro (ABr).

O comércio atacadista do 
Estado voltou a gerar vagas 
com carteira assinada pelo 
quarto mês consecutivo. Em 
outubro, foram criados 1.226 
postos de trabalho, resultado 
de 16.245 admissões contra 
15.019 desligamentos. Com 
isso, o setor encerrou o mês 
com um estoque de 506.382 
empregos formais, alta de 
1,5% em relação ao mesmo 
período de 2017, maior pata-
mar desde setembro de 2015. 

Nos últimos dez meses, o 
saldo se manteve positivo em 
8.232 vínculos celetistas. Na 
soma dos últimos 12 meses, 
7.360 postos de trabalho for-
mais foram abertos. Os dados 
são da pesquisa realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP com base nos dados do 
Caged e informações sobre 

Na soma dos últimos 12 meses, 7.360 postos de trabalho

formais foram abertos.

A Demanda por Crédito do 
Consumidor avançou 1,8% 
em novembro, na comparação 
mensal dessazonalizada, de 
acordo com dados nacionais 
da Boa Vista. No acumulado 
em 12 meses, o indicador subiu 
2,7% (dezembro de 2017 até 
novembro de 2018 frente aos 
12 meses antecedentes). Na 
avaliação interanual, outubro 
apresentou queda de 1,9%.

Considerando os segmentos 
que compõem o indicador, o 
Financeiro apresentou aumen-
to de 4,2% na variação mensal 
dessazonalizada. O segmento 
Não Financeiro teve elevação 

de 0,2% na mesma base de 
comparação. Os resultados 
sinalizam para uma tendência 
positiva no indicador, que apre-
sentou pouca melhora ao longo 
do primeiro semestre. 

Ainda assim, a lenta retoma-
da da economia e mercado de 
trabalho fragilizado continuam 
contribuindo para desacele-
ração do consumo e, conse-
quentemente, da demanda 
por crédito. Entende-se que 
um crescimento mais robusto 
do indicador dependerá da 
melhora na renda, das condi-
ções de crédito e diminuição 
da desocupação (AI/Boa Vista).  
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PIB cresceu 1,2% no trimestre 
encerrado em outubro

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 
1,2% no trimestre encerrado em outubro, na comparação com o trimestre fechado em julho

pais altas foram observadas nos 
segmentos de transportes (5%) 
e comércio (2,1%). A única que-
da foi registrada nos serviços de 
informação (0,8%). Sob a ótica 

da demanda, a alta de julho 
para outubro foi impulsionada 
pela formação bruta de capital 
fi xo, isto é, os investimentos, 
que cresceu 4% no período. 

Também houve altas de 1,1% 
no consumo das famílias e de 
0,9% no consumo do governo. 
As exportações cresceram 6,7% 
e as importações, 1,7% (ABr).

Atacado paulista gera vagas 
com carteira assinada

movimentações declaradas 
pelas empresas.

No acumulado dos últimos 
12 meses, o destaque fi cou por 
conta do comércio atacadista 
de atividades de máquinas de 
uso comercial e industrial, com 

1.997 vagas, o que represen-
ta um aumento de 3,9% no 
estoque de empregados em 
relação a outubro de 2017, 
a maior taxa entre os dez 
segmentos analisados (AI/
FecomercioSP). 

Aumentou em novembro 
a demanda por Crédito 

do Consumidor

A Petrobras decidiu reduzir em 4,7%, na média, 
o preço do GLP (gás liquefeito de petróleo) empre-
sarial em embalagens acima de 13 quilos. O novo 
valor entra em vigor hoje (20). É a terceira queda 
consecutiva de preço anunciada pela estatal – a 
última alteração tinha sido no dia 27 de novembro, 
com recuo médio de 9,2%. Antes disso, no dia 7 de 
novembro, a empresa reduziu o preço em 5,6%.

Segundo a Petrobras, a política de preços para 
o GLP de uso industrial e comercial vendido em 
suas refi narias às distribuidoras segue o preço 
de paridade de importação, formado pelas co-
tações internacionais desses produtos, mais os 
custos que importadores teriam, entre outros, 
de transporte e de taxas portuárias. O preço 
médio considera ainda uma margem que cobre 

riscos como volatilidade do câmbio e dos preços.
Para a estatal, a paridade é necessária porque 

o mercado brasileiro de combustíveis é aberto 
à livre concorrência, dando às distribuidoras a 
alternativa de importar os produtos. O Sindigás 
informou que o preço do GLP empresarial deve-
rá ter redução entre 4,6% e 4,9%, dependendo 
do polo de suprimento.

Petrobras reduz preço do GLP empresarial


