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A cidade de São Paulo 

está completando 465 

anos. São, segundo 

dados do IBGE, cerca 

de 12,2 milhões de 

habitantes. A maior 

cidade do país

São Paulo tem, em seu 
bojo, o Brasil; tem um 
mundo em São Paulo. São 

Paulo é superlativa, tudo – ou 
quase tudo – assume um grau 
extraordinário.

Além dos milhões de habitan-
tes, a cidade abriga brasileiros 
de todos os estados que para 
cá vieram em busca de opor-
tunidades. Como, também, os 
incontáveis imigrantes, dos 
italianos que “vieram fazer a 
América” aos irmãos vene-
zuelanos fugindo da miséria e 
arbítrio em seu país. 

A cidade é, sociológica 
e antropologicamente, um 
microcosmos da sociedade 
brasileira. Tem, como o país, 
seus ritmos históricos desen-
contrados. Avançou espeta-
cularmente na economia, mas 
deixou para trás os tempos da 
educação, cultura, civilidade, 
política. Conjuga-se, neste es-
paço urbano, o ultramoderno 
com o arcaico. 

Há, na Avenida Paulista e 
Berrini, os traços da moderni-
dade global, cosmopolita, nos 
negócios, na velocidade, na 
riqueza abundante. Há, à guisa 
de exemplo, em regiões como o 
Brás e Bom Retiro, bolivianos 
e peruanos que trabalham em 
situação análoga à escravidão. 
Na distância de poucos quilô-
metros, temos o século XXI e 
o século XV.

São Paulo é superlativa 
na riqueza que produz e na 
miséria que se apresenta 
cotidianamente nas ruas. Há 
tempos, na Paulista, escutei 
ronco vigoroso do motor de 
uma Ferrari. A potência da-
quele motor estaria em algo 
próximo a 490 cavalos e, depois 
de acelerar, saiu queimando 
pneu em uma exibição de força 
e poder econômico. 

Minutos depois, um homem 
passou, pela mesma avenida, 
puxando uma carroça, com 
material para reciclar, duas 
crianças acomodadas no topo e 
um cachorro que o seguia. Ali, 

não havia 490 HP de potência, 
havia, apenas, 1 HP, no caso 
human e não horse. 

Nos dias que correm, poucos, 
aqui, em São Paulo, se arriscam 
a fl anar pela cidade. É ruim a 
locomoção pelas calçadas e 
são perigosas algumas regiões, 
especialmente à noite. Uma 
pena. Caminhar pela cidade e 
observar sua arquitetura, seus 
personagens, sua vida cotidia-
na é enriquecedor do ponto de 
vista histórico e sociológico. 

Infelizmente, essa cidade 
tem proporcionado prazeres 
e lazeres protegidos a uma 
pequena parcela de seus habi-
tantes, que moram nas regiões 
centrais, onde se localizam es-
tabelecimentos comerciais ou 
mesmo aparelhos públicos que 
poderiam ser melhor distribu-
ídos objetivando democratizar 
seu acesso.

Sou um morador de São 
Paulo desde de 2005, quando 
iniciei minha carreira docente. 
Sou um caipira – no melhor de 
suas tradições – apaixonado 
pela cidade. Tenho, como pou-
cos, o privilégio de morar pró-
ximo ao trabalho, frequentar 
bares, restaurantes, teatros, 
cinemas e livrarias somente 
caminhando e conversando 
muito. Contudo, gostaria de 
um dia poder vivenciar o que 
presenciei na Espanha e nos 
Estados Unidos. 

Em Salamanca, ao término 
de uma conferência que pro-
feri, fui a um restaurante de 
uns 600 anos. Lá, com outros 
professores, percebi os garis 
fazendo a varrição da rua. Ao 
fi nal, colocaram seus coletes 
nos carrinhos e entraram no 
restaurante, lavaram as mãos e 
beberam e comeram o mesmo 
que nós. Em Miami, tomava 
meu café em conhecida loja, 
quando um morador de rua 
se sentou ao meu lado, com 
seu jornal e copo de café, sem 
ser incomodado por ninguém.

Desejo um feliz aniversário 
para a São Paulo superlativa e 
que seja mais humana e menos 
desigual e violenta. E que todos 
cuidem da cidade, naquilo que 
puderem!

(*) -  Graduado em Ciências Sociais, 
Mestre e Doutor em Sociologia pela 
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do Centro de Ciências Sociais 
e Aplicadas, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

Rodrigo Augusto Prando (*)

A - Boneca de Pano 
Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, no Centro de Convenções Frei 
Caneca, acontece a 19ª edição da Feira Patchwork Design, que reu-
ne 48 expositores oferecendo serviços e produtos, desde a matéria 
prima até artigos acabados para decoração, vestuário, acessórios, 
entre outros. Uma atração é a ação social “Boneca de Pano é Gente”. 
Organizada pela artesã Cris Lind, cria uma corrente de positividade 
convidando os visitantes da exposição a participarem das ofi cinas 
gratuitas para confecção de pulseiras com carinhas de bonecas sem 
cabelo. As pulseiras são acompanhadas de uma mensagem positiva e 
doadas para pacientes infantis internados em hospitais oncológicos. 
No mundo do artesanato do pano, onde o tecido é a matéria prima 
principal, as bonecas já tomaram um espaço signifi cativo. Saiba mais 
em: (www.bializ.com).

B - Habitações Inteligentes 
O Conselho de Administração da Planet Holding fechou um novo aumento 
de capital, consistindo em 34 milhões de euros de 193 acionistas, entre 
novos e antigos. Aconteceu após a primeira rodada de investimento de 
10 milhões de euros, realizada em 10 de setembro de 2018, com a che-
gada de novos acionistas endossando um ambicioso plano de expansão. 
O plano tem como objetivo acelerar a realização do projeto piloto da 
Smart City Laguna, em desenvolvimento no Ceará, com a construção 
de 6.500 unidades habitacionais na primeira cidade inteligente social do 
mundo, e lançar três novos projetos nos próximos meses e 5 projetos em 
outros países caracterizados por um grande défi cit habitacional acessível. 
Outras informações em: (www.planetsmartcity.com).

C - Projetos Inovadores
A Wayra, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e Telefônica, e a 
Liga Ventures, primeira aceleradora focada em conectar startups e 
grandes corporações, comunicam a última semana para as inscrições 
do Programa BNDES Garagem, iniciativa de apoio às startups que tem 
como objetivo estimular o empreendedorismo e desenvolver empresas 
inovadoras desde o estágio inicial até empresas mais desenvolvidas, 
para a geração de novos negócios. Empreendedores podem fazer parte 
do primeiro ciclo do programa, dividido em duas vertentes: um pro-
jeto focado em ideias e desenvolvimento de produto e uma outra que 
abordará negócios já em fase de tração, o BNDES Garagem Criação e 
o Aceleração. Inscrições encerram no próximo dia 27 no link: (https://
bndesgaragem.com.br/). 

D - Chás Gelados
Livres de açúcar e conservantes, os chás gelados da linha Libertea são 
ótimas opções para refrescar o seu verão. A bebida possui três sabores 
diferentes: Chá verde com Limão Siciliano e Alecrim, Chá Branco com 
Pêssego e Chá Branco com Lichia e Jasmin. Os produtos, que vem 
prontos para consumo, são vendidos em embalagens de 500ml e podem 
ser apreciados a qualquer hora do dia por quem deseja manter uma ali-
mentação saudável e equilibrada. A linha faz parte do extenso portfólio 
de produtos da Casa Madeira, empresa do Grupo Famiglia Valduga. Os 
chás gelados estão disponíveis em lojas especializadas e no e-commerce. 
Para mais informações acesse: (www.casamadeira.com.br).

E - IPVA no Celular
Para facilitar o controle e pagamento das despesas, o Itaú Unibanco dis-
ponibilizou uma nova funcionalidade do seu app mobile: o pagamento de 
IPVA,DPVAT e outras contas. O aplicativo conta com uma aba específi ca 
para pagamentos do Detran, no qual é possível cadastrar cada carro, moto 
ou outro veículo separadamente, e pagar o imposto na íntegra ou a parcela. 
O pagamento é realizado em poucos cliques, e o comprovante fi ca disponível 
para encaminhar por e-mail ou impressão – a funcionalidade está disponível, 
por enquanto, apenas para o estado de São Paulo. Em outubro, o banco 
ultrapassou o marco de mais de 10 milhões de correntistas Pessoa Física 
nos canais digitais, crescimento de 14% em relação a outubro de 2017.

F - Fórum Eventos
A Eventos Expo Editora anuncia a abertura de inscrições para o evento 
do setor mais esperado do ano – o Fórum Eventos. Nele estarão reu-
nidos os principais nomes do mercado, em uma experiência completa 
de aprendizado e evolução. Será nos dias 29 e 30 de abril, no Centro de 
Convenções Rebouças. O evento preconiza que “atualizar-se é antecipar-
-se. É prever tendências e se prevenir. É uma exigência no cenário em 
que mercados, relações, recursos e processos se transformam o tempo 
todo”. Vai reunir os principais nomes do mercado, que incluem gestores 
de eventos das mais expressivas empresas; dirigentes de entidades 
promotoras dos principais congressos e exposições; agências; hotéis e 
centros de convenções; fornecedores de serviços e de equipamentos e 
destinos. Para mais infomações: (www.forumeventos.net).

G - Internet Positiva
No dia 5 de fevereiro, Dia Mundial da Internet Segura (SID, Safer 
Internet Day, em inglês), o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.

br) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.
br), em conjunto com a SaferNet Brasil, promovem encontro para 
discutir o uso seguro, ético e responsável da rede. Representantes 
de empresas, da comunidade científi ca e tecnológica, do terceiro 
setor, do Governo e especialistas da área jurídica debaterão temas 
como a desinformação, a alfabetização mediática e a construção de 
uma Internet mais positiva, entre outros assuntos. O evento é aberto 
à participação de todos os interessados, que devem inscrever-se por 
meio do endereço: (http://www.safernet.org.br/site/sid2019/). As 
vagas são limitadas

H - 1 Milhão de Picapes
A Ford vendeu mais de 1,075 milhão de picapes Série F em 2018 e am-
pliou sua liderança mundial na categoria. A maior parte desse volume 
foi destinada ao mercado norte-americano, onde ela agora é a picape 
mais vendida há 42 anos e o veículo mais vendido há 37 anos. Para se ter 
uma ideia, se todos esses veículos fossem enfi leirados, um jato comercial 
levaria mais de oito horas voando a 800 km/h para percorrer seus 6.400 
km. E, durante esse tempo, a marca teria vendido quase 1.000 picapes 
a mais da Série F – uma a cada 29,3 segundos. Se a Ford Série F fosse 
um negócio próprio, teria uma receita próxima de US$ 50 bilhões, tendo 
como base o preço médio de US$ 46.700 da picape nos EUA. Ou seja, 
uma receita maior que empresas como Oracle (US$ 37 bi), American 
Express (US$ 35 bi) ou Best Buy (US$ 42 bi).

I - Loja 100% Digital
A TIM acaba de inaugurar sua primeira loja totalmente digital no Shopping 
Internacional de Guarulhos. O modelo traz interatividade com clientes 
ao oferecer degustação de produtos e serviços, além de mudanças no 
atendimento, na estrutura, no merchandising e no design, de acordo 
com o novo posicionamento da marca. Os clientes poderão experimentar 
serviços como o TIM music by Deezer, TIM Banca Virtual e o app de 
autoatendimento MEU TIM, que estará em um espaço exclusivo para 
que os consumidores entendam como agilizar suas demandas utilizando 
a solução. Dentre as demais inovações, está a degustação interativa em 
telas touch, o uso de tablets pelos consultores para efetuar vendas e a 
senha eletrônica (via SMS).

J - Maior do Mundo
A sede da Voith, no bairro do Jaraguá, recebeu a visita de Kai Furler, 
CEO da empresa alemã Koehler Paper Group. O executivo esteve no 
país para acompanhar a construção do maior cilindro monolúcido do 
mundo (com diâmetro de 7,3 metros e pesando 180 toneladas), que será 
levado para instalação na fábrica da Koehler, na cidade alemã de Kehl. O 
Koehler Paper Group é líder de mercado em diversos segmentos de papéis 
especiais, e utilizará a nova máquina de papel equipada com o cilindro
monolúcido para fabricar papéis para embalagens fl exíveis que visam 
à substituição de embalagens à base de petróleo por materiais à base 
de fi bras provenientes de fontes renováveis. O objetivo é substituir o 
plástico por papel sempre que possível.
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Lufthansa tem 
interesse na Alitalia

A companhia área alemã Luf-
thansa reafi rmou seu interesse em 
adquirir a Alitalia, mas destacou 
que não pretende entrar em uma 
sociedade com o governo italiano. 
“Da nossa parte, não há novidade 
sobre esse tema. De qualquer ma-
neira, desde outubro, já dissemos 
que não investiremos na Alitalia 
junto com o governo italiano ou 
em uma sociedade controlada pelo 
governo. Mas podemos imaginar 
uma parceria comercial”, infor-
mou a empresa alemã. 

“O mercado italiano é muito 
importante para nós e já expres-
samos há meses o nosso interesse 
em uma Alitalia reestruturada”. 
No último fi m de semana, uma 
delegação italiana viajou até 
Frankfurt para negociações com 
a Lufthansa, que enfrenta Delta e 
Air France-KLM na disputa pela 
companhia aérea mais importan-
te da Itália. Apesar da Lufthansa 
não ter apresentado uma oferta 
ofi cial no último prazo, 31 de ou-
tubro, a companhia alemã nunca 
foi descartada completamente da 
disputa (ANSA).

O emprego na indústria 
têxtil e de confecção encer-
rou o ano de 2018 com saldo 
negativo, de acordo com 
dados do Ministério do Tra-
balho. No entanto, apesar 
do expressivo fechamento 
de vagas no período, a Abit 
(Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confec-
ção) sinaliza a recuperação 
nos postos de trabalho do 
setor em 2019. 

Em dezembro, o saldo 
negativo ficou em 20.120 
vagas, resultado de 8.085 
contratações e 28.211 de-
missões. No acumulado do 
ano, o desempenho ficou ne-
gativo em 27.326 empregos, 
mesmo saldo identificado 
em 12 meses. Para o ano 
que se inicia, entretanto, a 
associação mantém um oti-
mismo moderado. Segundo 

Mais de 65% dos empresários estão otimistas com

o desempenho do País.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
informou que o governo brasileiro voltará a 
adotar o brasão da República nos passaportes, 
no lugar do símbolo do Mercosul. A mudança é 
uma das prioridades das propostas apresenta-
das pelo ministério das Relações Exteriores da 
gestão de Jair Bolsonaro. Segundo o Itamaraty, 
a decisão será uma forma de “fortalecer a 
identidade nacional e o amor à Pátria”. 

Atualmente, a capa do passaporte brasi-
leiro é ilustrada com estrelas do Cruzeiro 
do Sul e a inscrição “Passaporte Mercosul”. 
“Vai ser retirada do passaporte brasileiro 
aquela identifi cação do Mercosul e vamos 
retornar o brasão da República nesse do-
cumento. Ou seja, vamos ter no passaporte 
brasileiro o brasão da República brasileira”, 
explicou Onyx.

No entanto, de acordo com o ministro 
de Bolsonaro, os passaportes atuais po-
dem continuar sendo usados, mas serão 
alterados no momento da renovação. A 
estimativa de custo da medida não foi re-
velada. A decisão foi apresentada durante 
a divulgação das metas do novo governo 
para os 100 primeiros dias da gestão do 
presidente da República (ANSA).

O crescimento real (des-
contada a inflação) 
chegou a 4,74%, na 

comparação com 2017. É o 
maior resultado desde 2014, 
quando ficou em R$ 1,532 
trilhão (valor corrigido pela 
infl ação de dezembro de 2018). 
Segundo o chefe do Centro 
de Estudos Tributários da 
Receita, Claudemir Malaquias, 
o aumento da arrecadação 
ocorreu devido à retomada 
do crescimento econômico e 
do emprego. 

“Tivemos aumento de 2,82% 
na massa salarial. Aumentando 
o emprego, aumenta a renda 
para consumo”. Com o aumen-
to do consumo, aumenta tam-

Com o aumento do consumo, 

aumentou também a arrecadação.
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Arrecadação federal teve 
alta de 4,74% em 2018

A arrecadação das receitas federais somou R$ 1,457 trilhão, em 
2018, informou a Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Economia

bém a arrecadação, explicou 
Malaquias. As receitas admi-
nistradas pela Receita (como 
impostos e contribuições) che-
garam a R$ 1,398 trilhão, com 
aumento real de 3,41%. Em 
dezembro, a arrecadação total 
chegou a R$ 141,529 bilhões, 

com queda real de 1,03% em 
relação ao mesmo mês de 2017.

Segundo Malaquias, em de-
zembro de 2018, comparado 
ao mesmo período do ano 
anterior, houve redução da 
arrecadação com o Programa 
de Regularização Tributária. 

Isso porque em 2017, os 
contribuintes que aderiram 
ao programa, pagaram uma 
parcela de entrada, o que não 
ocorreu em 2018. Outro feito 
relacionado a dezembro, foi 
a redução da tributação do 
diesel. Em 2018, as desonera-
ções concedidas pelo governo 
levaram à renúncia fiscal de 
R$ 84,239 bilhões, acima do 
valor registrado em 2017 (R$ 
83,643 bilhões). Somente a 
desoneração da folha de pa-
gamentos chegou a R$ 11,992 
bilhões (ABr).

Setor têxtil e de confecção projeta 
recuperação de empregos em 2019

projeção, são esperadas a 
criação de 20 mil novas po-
sições, com crescimento da 
produção em 3,5%. 

A crença de melhora no 
ambiente econômico é sus-
tentada também por pesquisa 
exclusiva realizada pela Abit 
com seus empresários. O 
levantamento indicou que 
66,94% dos entrevistados 

estão otimistas com o de-
sempenho do País e 63,11% 
com suas próprias empresas. 
Contudo,  destacam a ne-
cessidade da realização de 
reformas, como a previden-
ciária (61,60%) e a tributária 
(67,20%). Segundo o bole-
tim Focus, a expectativa é de 
que o PIB brasileiro cresça 
2,53% em 2019 (AI/ABIT).

Exclusão do brasão do Mercosul no passaporte 
brasileiro entre as metas para os 100 dias


