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Meu Primeiro Emprego em Tecnologia

@Estão abertas até dia 31 deste mês as inscrições 
para jovens de 16 a 22 anos que queiram participar 

do programa “Meu Primeiro Emprego em Tecnologia”, 
iniciativa idealizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba 
em parceria com a Assespro-PR. Serão oferecidas 1.500 
vagas para capacitação em tecnologia, um dos setores mais 
emergentes no momento. Além disso, o programa servirá 
como um link entre os alunos e empresas, facilitando a 
inserção dos estudantes no mercado de trabalho.    

Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Investir em Árvores
Investir capital, aliando sustentabilidade e impacto social 
não tem preço. Foi com esse objetivo que o economista, 
Felipe Passos e o engenheiro florestal Alessandro Ribeiro 
fundaram a Forte Florestal: empresa que faz a produção e 
gestão de árvores como Mogno africano, Teca e Jequitibá 
Rosa, árvores com ciclo de 18 a 20 anos, madeira de ex-
celente qualidade, ótima aceitação no mercado e valores 
bem elevados para a venda, trazendo grandes retornos 
financeiros aos investidores. A empresa indica uma área 
com potencial de plantio para o investidor adquirir, planta a 
muda e cuida da floresta durante todo o ciclo da árvore, até 
que elas estejam prontas para o corte. Além disso, também 
beneficia a madeira retirada e representa o cliente na venda 
final para o comprador. Saiba mais: (www.forteflorestal.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

A decisão do presi-
dente do Supremo 
Tribunal Federal 

(STF), ministro Dias To-
ffoli, de determinar que a 
figura do juiz de garantias 
não se aplique a agressores 
de mulher, homicidas e pro-
cessos criminais na Justiça 
Eleitoral afronta o direito 
fundamental à igualdade, 
previsto na Constituição 
Federal. “Quando tratamos 
de forma diferente os cri-
mes que podem ter acesso 
à figura do juiz garantista, 
temos uma situação clara 
de desrespeito ao direito 
fundamental de igualdade 
entre as pessoas”, afirma 
a jurista Jacqueline Valles.

Jacqueline, que é mestre 
em Direito Penal e espe-
cialista em Criminologia, 

Liminar do presidente do 
STF fere direito à igualdade 
entre os cidadãos

explica que a figura do juiz 
garantista foi instituída para 
assegurar o direito à intimi-
dade e ao resguardo à liber-
dade das pessoas que estão 
sendo processadas. “Esse 
juiz verificará se o acusado 
tem necessidade de sofrer 
uma intervenção por meio 
de interceptação telefônica, 
bloqueio de bens ou condu-
ção coercitiva, por exemplo. 
Ele serve para assegurar di-
reitos essenciais do cidadão 
que está sendo acusado de 
um crime”, completa.

Segundo ela, a figura foi 
instituída também para ga-
rantir que o juiz esteja livre 
de influências em relação ao 
fato analisado e, assim, ga-
ranta um julgamento justo. 
“Se a liminar impõe limita-
ções à lei, há um desrespeito 

fundamental à Constituição. 
Eu não posso tratar de forma 
desigual alguém que tem a 
lei ao seu lado. Um acusado 
de latrocínio e o acusado de 
um mero furto são pessoas 
que estão no mesmo pata-
mar, nesta fase do processo: 
estão sendo acusadas, temos 
o crime identificado, não o 
criminoso”, comenta.

A jurista avalia que, no 
julgamento que será feito 

pelo STF, essa diferenciação 
da concessão do direito ao 
juiz de garantias de acordo 
com o crime deve cair. “Essa 
limitação ao crime, no cole-
giado do STF, deve cair pelo 
respeito à Constituição e 
ao princípio da igualdade”. 
Também  pontua que a apli-
cação do juiz de garantias 

não traz prejuízos à celeri-
dade dos processos e nem à 
proteção das mulheres, no 
caso específico dos crimes 
de violência doméstica.

Em sua liminar, que impõe 
uma regra de transição e adia 
a aplicação do juiz garantista 
por seis meses, Toffoli diz 
que a mudança só se aplicará 

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

a casos futuros, e não aos 
que já estão em andamento. 
O caso ainda deverá ser 
analisado no plenário do 
Supremo, mas não há data 
para o julgamento.

(Jacqueline Valles –  jurista, Mestre 
em Direito Penal, especializada em 

Processo Penal e Criminologia, 
professora universitária e sócia-

diretora da Valles e Valles.
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LUCRO SOBRE SINISTRO
Empresa do lucro presumido tem sinistro de veículo registrado no seu 
Ativo Imobilizado, recebendo pelo sinistro um valor maior do que seu 
custo menos a depreciação, gerando resultado positivo (lucro), deve 
ser tributado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA COM ATIVIDADE DE PERÍCIA RECEBE REEMBOLSO DOS 
CUSTOS E TAXAS PAGOS VIA NOTA DE DÉBITO DE EMPRESA A QUEM 
PRESTOU SERVIÇOS, ESSES VALORES DEVEM COMPOR A BASE DE 
CÁLCULO DO IRPI, CSLL, PIS E COFINS?

Sim os referidos reembolsos devem compor a base de cálculo do IRPJ e 
da CSLL, PIS, COFINS. BASE LEGAL - Art. 1º da Lei 10.833/2003 - Solução 
de Consulta 321/2011- 159/2012.

REGISTRAR HORAS EXTRAS SEM AUTORIZAÇÃO
Empresa pode bloquear o ponto de funcionário que sem autorização 
registra horas extras, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADOS DE FALTAS JUSTIFICADAS
Como a empresa deve proceder corretamente no período de gestação 
das funcionárias em relação aos atestados de faltas justificadas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGISTRO DE TRABALHO COM JORNADA REDUZIDA
Como deve ser registrado na CTPS o salário para quem trabalha 
com jornada reduzida diária, pode ser menor que o salário mínimo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORÁRIO PARA AMAMENTAÇÃO
Empresa pode reduzir a jornada da funcionária que tem direito ao 
intervalo para amamentação? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 20
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Quando 
tratamos de 

forma diferente os 
crimes que podem 
ter acesso à figura do 
juiz garantista, temos 
uma situação clara 
de desrespeito ao 
direito fundamental 
de igualdade entre as 
pessoas

A viagem do presidente 
Jair Bolsonaro a Nova 
Delhi, na Índia, para uma 
visita de Estado, nos pró-
ximos dias 24 e 27, deve 
ter como destaque a assi-
natura de 10 a 12 acordos 
ligados ao comércio e a 
investimentos, informou 
o Ministério das Relações 
Exteriores. Em 2019, o 
Brasil exportou US$ 2,76 
bilhões para a Índia, núme-
ro considerado baixo pelo 
governo, que vê potencial 
de crescimento sobretudo 
nas áreas de alimentos e 
energia. 

No ano passado, foi regis-
trado um déficit comercial 
de US$ 1,49 bilhões na rela-
ção com o país asiático, uma 
reversão do superávit de 
US$ 246 milhões de 2018, 

Bolsonaro deve assinar acordos 
comerciais em viagem à Índia

segundo dados atualizados 
do Ministério da Economia. 
“Há muito potencial a ser 
explorado”, disse o embai-
xador Reinaldo José de Al-
meida Salgado, secretário 
de Negociações Bilaterais 

na Ásia, Pacífico e Rússia. 
“Existe algo a melhorar, e 
isso é um dos objetivos da 
visita”, afirmou.

Brasil e Índia devem as-
sinar acordos para facilitar 
os investimentos mútuos e 

de cooperação nas áreas de 
segurança cibernética, bio-
energia e saúde, destacou. 
A Ásia concentra 65% da 
população mundial. Com 
a Índia, ainda temos mui-
to espaço para melhorar 
o comércio”, reforçou o 
diplomata.

Bolsonaro tem na agenda 
todo protocolo relacionado 
a uma visita de Estado, 
incluindo reuniões com o 
presidente indiano, Ram 
Nath Kovind, e o primeiro-
-ministro Narendra Modi, 
bem como a ida ao Memo-
rial de Gandhi. No dia 26, 
participará, como convi-
dado, das comemorações 
do Dia da República, e 
em 27 mantém encontros 
com empresários indianos 
(ABr).

Ociosidade na indústria
O nível de utilização da capacidade instalada da indústria bra-

sileira subiu para 78,2% em novembro de 2019. Com o aumento 
de 0,3 ponto percentual em relação a outubro, o indicador atingiu 
o maior nível desde agosto de 2018. As informações estão na 
pesquisa Indicadores Industriais, divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Enem 2019
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o 

Enem de 2019 foi o “melhor de todos os tempos”. Junto ao 
presidente do Inep, Alexandre Lopes, o ministro deu entre-
vista coletiva para divulgar o resultado do desempenho dos 
3,9 milhões de participantes do exame (ABr).

Restituição do Dpvat
A Seguradora Líder, responsável pela gestão do seguro Dpvat 

2020, informou que - até o final da manhã de sexta-feira (17) 
- registrou mais de 386 mil pedidos de restituição dos valores 
do seguro pagos a mais. Explicou que mais de 1,9 milhão de 
veículos em todo Brasil estão aptos a receber a restituição. O 
prazo para pedir o valor pago a mais é até o fim do exercício 
de 2020 (ABr).

Shutterstock

Secretário de Negociações Bilaterais na Ásia, embaixador 
Reinaldo José de Almeida Salgado.
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China: 1,4 bilhão de habitantes
A população da China ultrapas-

sou 1,4 bilhão de habitantes no fim 
de 2019. O Departamento Nacional 
de Estatísticas da China anunciou, 
em Pequim, que a população do 
país aumentou em mais de 4,6 
milhões em relação ao ano ante-
rior. A China é o país com a  maior 
população em todo o planeta. Em 
2016, o governo chinês aboliu a 
política de filho único, que vigorava 
há mais de 30 anos. Hoje, os casais 
podem ter dois filhos.

Carlos Moura/SCO/STF

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 4



Página 2 São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br
OpiniãO

Depois dos unicórnios, 
as zebras...

Muitas vezes, há 
mais mídia do que 
resultado

O mundo está mudan-
do tão rápido que a 
gente mal se acostu-

mou a entender o que são 
unicórnios – empresas com 
valor estimado em mais US$ 
1 bilhão – e já tem outro 
bicho entrando no mercado, 
as zebras. E, ao que tudo 
indica, elas serão as grandes 
protagonistas da próxima 
década.

Depois de muito palco e 
holofote, inovadores e suas 
startups que arrebataram 
milhões em rodadas de 
investimentos começam a 
mostrar que, muitas vezes, 
há mais mídia do que resul-
tado. Esse sentimento ficou 
ainda mais evidente após o 
fraco IPO do Uber e o co-
lapso financeiro da WeWork. 
Uma prova irrefutável de 
que uma boa ideia não é 
suficiente para garantir o 
sucesso de uma empresa. 

Tanto é que o professor de 
marketing da Universidade 
de Nova York, Scott Gallo-
way, prevê um declínio de 
50% no valor de “empresas 
unicórnio” de capital fecha-
do em 2020. Ele apelidou 
essas empresas de incine-
radoras, já que queimam 
dinheiro para comprar cres-
cimento, muitas vezes sem 
nenhuma perspectiva de 
obter margens operacionais 
positivas.

Embora tentador, o dis-
curso de bolha não tem 
fundamentos em dados. 
Para especialistas, há um 
excesso de capital em busca 
de boas oportunidades, mas 
já existem vários setores 
trabalhando para que o 
fenômeno dos unicórnios 
acabe. Os investidores 
devem se tornar mais cau-
telosos, evitando acumular 
prejuízos advindos de pura 
empolgação.

O movimento, como sem-
pre observo, lembra o de 
um pêndulo. Depois do 
otimismo e entusiasmo exa-
cerbado, investidores que 
foram tomados pela onda de 
disrupção e de promessas 
de lucros fartos e rápidos, 
caem em si. Os números os 

fazem lembrar que o capi-
talismo é implacável e que 
de nada adianta um belo 
discurso se a última linha 
– a do resultado financeiro 
– não for satisfatória.

É justamente nesse con-
texto que surgem as zebras, 
com o propósito de con-
sertar o que os unicórnios 
quebraram. A comunidade 
Zebras Unite nasceu em 
2017, com a publicação de 
um manifesto elaborado pe-
las empreendedoras norte-
-americanas Mara Zepeda, 
Aniyia Williams, Astrid 
Scholz e Jennifer Brandel. 
Hoje, estima-se adeptos 
na Alemanha, Austrália e 
México, somando alguns 
milhares de empreendedo-
res e investidores.

Além de mais conscientes 
da questão financeira, as ze-
bras se baseiam em valores 
que vão muito além do “cres-
cer rápido e sair de cena”. 
Para elas, os unicórnios 
priorizam o crescimento 
exponencial em detrimento 
da sustentabilidade econô-
mica, social e ambiental. 
Ou seja, um modelo que só 
atende às necessidades de 
seus próprios fundadores.

Mas, por que zebras? 
Segundo elas, porque são 
“preto e branco”, ou seja, 
está nítido, transparente, 
sem mistérios. Além dis-
so, as zebras são reais, ao 
contrário dos unicórnios… 
E, o mais importante, as 
zebras vivem e prosperam 
juntas, colaborando em vez 
de competir.

Se os reis da selva da ino-
vação serão os unicórnios 
ou as zebras, ainda não 
conseguimos saber. 

Mas, o fato é que a pró-
xima década não será para 
amadores. Com o advento 
e a ampliação ao acesso a 
tecnologias cada vez mais 
sofisticadas, ficar parado 
não é uma opção. É pos-
sível que existam vários 
caminhos para o sucesso, 
contudo, todos eles devem 
chegar à um único destino: a 
união entre lucro e propósi-
to. Sejam eles formados por 
zebras ou unicórnios.

(*) - É sócia-fundadora da 
PALAS, consultoria pioneira na 

implementação da ISO 56.002, de 
gestão da inovação.

Marília Cardoso (*)
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O mundo ágil, o outsourcing 
das coisas e os millenials

Paulo Theophilo (*)

Usando como exemplo uma rede 
de supermercados - com o que 
o TI desta empresa deve se 

preocupar? -, com a compra de equipa-
mentos, abastecimento de suprimentos 
e atualização e reparo de máquinas ou 
com o que traz valor para a companhia e 
para a competitividade de seu negócio? 
Por exemplo, como tornar a vida de seu 
cliente mais prática, proporcionar um 
check out mais eficiente, implementar 
sistemas inovadores, como reconheci-
mento do cartão de credito ao entrar na 
loja, conhecer as preferências através 
de um bom CRM, entre outros.

E para que toda essa tecnologia pas-
se a fazer parte da vida de todos, não 
podemos nos esquecer da existência 
de um ambiente ágil, que implica em 
realizar projetos e entregar em fases. 
Numa metodologia muito tradicional, 
desenvolveríamos todo o processo, para 
iniciar a implantação. No mundo ágil 
não há tempo para esperar, fazemos 
o principal para colocar no ar e vamos 
testando os modelos, tornando-os 
ágeis e efetivos, testando protótipos, 
checando o funcionamento e evoluindo 
o modelo, conforme o resultado.

Essa é uma forma de se evoluir rápido 
nas empresas, e pelo comportamento 
do consumidor e das corporações, esse 
é um modelo que é exigido de todos 
nós. Se a gente não é ágil e rápido para 
entender essas mudanças, podemos 
não colaborar da melhor maneira para 
o resultado final.

Na área de marketing, temos duas 
opções quando fazemos o lançamento 
de um novo produto: trabalhar exten-
sivamente para deixá-lo perfeito ou 
colocar esse produto no ar com o MVP 
- Minimum Viable Product - Mínimo 
Produto Viável -, ou seja, entregamos 
o composto para a operação funcionar 
e vamos evoluindo através de análises 
de resultados, pesquisas, feedbacks, se 
necessário, implementamos novamente 

e essa roda segue funcionando de forma 
viva. Até porque o consumidor mudou.

E nesse mundo ágil, os produtos e ser-
viços estão vinculados aos smartphones, 
que são um termômetro importante de 
negócios. E as pessoas? Como elas se 
adaptam a isso? Há um grupo, capaz de 
se adaptar. Outras, já nasceram assim, 
já estão nessa vibe nova. E ainda há o 
terceiro grupo de pessoas e empresas 
que não vão se adaptar e serão ao longo 
do tempo afetados por um novo projeto. 
Como tudo na vida tem o equilíbrio, e 
isso não é novidade, pois já aconteceu 
na Revolução Industrial e se repete 
nesses novos tempos. As coisas se 
transformam, a cultura e o jeito de 
fazer também.

Como consequência, o jeito de ver o 
futuro também mudou. Hoje, o jovem 
entende muito mais fácil do que as gera-
ções passadas e sabe onde quer chegar, 
e acredita que já traçou o seu destino. 
A única diferença é que ele ainda não 
fez o caminho para chegar lá. E junto a 
essa ansiedade existe um trajeto longo, 
que depende de um processo ágil de 
adaptação a esta nova visão. 

Um ótimo exemplo dessa impaciência 
é um vídeo do Amir Klink, onde ele 
comenta sobre a filha que queria ir à 
Antarctica. Após seu consentimento, 
ela pediu-lhe o barco emprestando o 
que foi negado de imediato por seu pai. 
Ele lhe oferece ajuda, mas lhe nega o 
recurso e também dinheiro, afinal o 
que conta mesmo é a experiência e a 
luta diária por cada conquista que se 
deseja alcançar.

Essa mensagem nos faz chegar à con-
clusão de que o que realmente importa 
é o caminho, e não apenas onde chegar. 
A experiência e know how adquiridos 
nunca poderão ser tirados de você e só 
irão agregar cada vez mais valor ao que 
quer que seja o resultado. E seguindo 
esse pensamento, diante desse mundo 
ágil, cabe compreender que precisa-
mos, urgentemente, delegar as tarefas 
que não fazem parte da missão que te-
mos, focar nossos esforços no que traz 
valor e competitividade ao negócio, e 
não se esquecer, que embora rápidos, 
precisamos antes de tudo ser eficazes 
e produtivos.

(*) É diretor de Marketing da Simpress.

Dentro do ambiente do outsourcing das coisas tudo pode ser feito no sistema de aluguel, exonerando 
as empresas da obrigação de estar frente à infraestrutura, e sim ligadas no que é mais importante: o 
negócio da companhia
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2.800 vagas para cursos de tecnologias 
inovadoras

@O Santander está com 2.800 vagas abertas para cursos de curta 
duração, em parceria com o MIT Professional Education, para 

estudantes universitários, graduados e pós-graduados de 14 países, 
entre eles o Brasil. As aulas do “Becas Santander for MIT Leading Digi-
tal Transformation” são relacionadas às áreas de inteligência artificial, 
blockchain, computação na nuvem, cybersecurity e internet das coisas. 
O curso pode ser cursado em inglês ou espanhol. As inscrições estão 
abertas até o dia 15 de março e podem ser feitas pelo site https://www.
becas-santander.com/pt/program/becas-santander-for-mit-leading-
-digital-transformation.

Equinix anuncia aquisição da Packet

@A Equinix, Inc. , empresa global de interconexão e data centers, 
anunciou a assinatura de um acordo para adquirir a Packet, a 

principal plataforma de automação de bare metal (servidor físico de 
inquilino único). A aquisição acelerará a estratégia da Equinix de ajudar 

as empresas a aprimorar a implantação de arquiteturas multicloud hí-
bridas na Plataforma Equinix® e extrair maior valor dos ecossistemas 
e da malha de interconexão global da plataforma (www.equinix.com).

app exibe obras de artes visuais na Avenida 
Paulista

@Neste mês de aniversário de São Paulo, o espaço da Avenida Paulista 
receberá 25 reconhecidos artistas de arte urbana. Pelo menos no 

ambiente virtual, pois é nele que estão as obras reveladas pelo Virtual 
Street Art, aplicativo de realidade aumentada desenvolvido pela Dentsu 
Brasil com apoio da Japan House São Paulo. Como um presente especial 
para os paulistanos, o app proporciona uma experiência cultural interativa 
que acontece para além dos limites físicos da Japan House São Paulo, 
alcançando, literalmente, a rua. A iniciativa propõe um intercâmbio 
entre arte e público, por meio da tecnologia. Com funcionamento por 
geolocalização, o Virtual Street Art posiciona obras de arte em diversos 
pontos da Avenida Paulista e, por meio do recurso de realidade aumen-
tada, o público pode interagir virtualmente com cada uma delas. Confira 
a programação no www.facebook.com/JapanHouseSP/

ricardosouza@netjen.com.br

Robôs de investimento ajudam 
pequenos investidores a 

prosperar na bolsa em 2020
Para ajudar os pequenos inves-

tidores a obter o conhecimento 
necessário para aplicar em ativos 
com maior risco e diversificar a car-
teira, num país que por muitos anos 
negligenciou a educação financeira 
da população, as casas de análise 
independentes têm apostado no 
uso de inteligência artificial para 
oferecer serviços mais assertivos e 
acessíveis aos clientes que não têm 
tanta experiência com o mercado 
de capitais.

“Desde o início do Plano Real, 
o brasileiro conviveu com o con-
forto de aplicações rentáveis, 
líquidas e seguras. Mas agora as 
distorções do mercado começam 
a ser corrigidas e o investidor vai 
precisar de uma postura mais 
ativa para conquistar ganhos 
significativos”, explica o CEO da 
SABE INVEST, Luiz Guilherme 
Dias. Mas o pequeno investidor 
nem sempre têm condições de 
arcar com os custos de um gestor 
de investimentos a seu dispor 24 
horas por dia. Desta forma, a tec-
nologia pode facilitar o ingresso 
no mundo volátil das ações com 

mais assertividade, a um preço 
que cabe no bolso.

Além de baratear os custos do 
serviço de gestão de recursos, os 
robôs de investimento têm ga-
rantido performances superiores 
ao Ibovespa na seleção de ações 
para investir. A carteira “campeã” 
da SABE INVEST, por exemplo, 
obteve rentabilidade que superou 
o principal benchmark da bolsa 
em 83% na média dos últimos 12 
meses.

Por meio do SABE Intelligence, 
um relatório para apoio à tomada 
de decisões de investimentos, ba-
seado em inteligência artificial, a 
SABE monta uma carteira de ações 
com empresas que apresentaram 
desempenho destacado. Os algorit-
mos mapeiam as ações de acordo 
com seus scores, elaborados com 
base na análise fundamentalista 
de diversos indicadores de de-
sempenho e dados financeiros dos 
balanços dos últimos cinco anos. 
O Big Data da empresa conta com 
mais de 140 mil demonstrativos 
financeiros de todas as companhias 
listadas na B3.

Você provavelmente já passou por mo-
mentos de apuro, como falta de dinheiro, 
carro quebrado, eletrodomésticos que-
brados e até serviços mais burocráticos 
como por exemplo, um advogado ou um 
despachante, mas a falta de tempo dificulta 
a solução do problema. Entretanto, hoje, 
com os avanços da tecnologia, é possível 
contratar diversos serviços e profissionais 
dos mais variados segmentos sem sair de 
casa.

Abaixo, separamos cinco 
plataformas que podem te 

ajudar a resolver os “pepinos” do 
dia a dia com maior praticidade: 
DOK Despachante - Plataforma online 

que permite a consulta e o parcelamento 
de dívidas veiculares do interior de São 
Paulo. Seu propósito é oferecer uma so-

lução que tem como objetivo minimizar os 
processos burocráticos existentes. https://
www.despachantedok.com.br/

Dubbio - Plataforma que permite 
esclarecer dúvidas jurídicas direto com 
advogados. O site disponibiliza artigos 
escritos por profissionais cadastrados, 
de forma gratuita, para que os usuários 
possam realizar consultas.  https://www.
dubbio.com.br/

GetNinjas - Plataforma online que tem 
como objetivo conectar clientes a presta-
dores de serviços. Atualmente a plataforma 
conta com mais de 200 tipos de serviços or-
ganizados em categorias como Assistência 
Técnica, Reformas, Beleza, Saúde, Serviços 
Domésticos entre outros. A plataforma 
ainda permite receber até 3 orçamentos 
gratuitamente antes de contratar o serviço. 
https://www.getninjas.com.br/

Simplic - Primeira fintech a oferecer 
empréstimo 100% online a pessoas fí-
sicas. A empresa analisa mais de 6 mil 
solicitações de empréstimos por dia, dis-
ponibiliza crédito para negativados - que 
também estão sujeitos a análise de crédito 
- e para quem está precisando pagar uma 
conta com urgência. O processo é bem 
simples: o cliente faz a simulação de cré-
dito no site pelo computador ou celular. 
O cadastro não leva nem 5 minutos e ele 
fica sabendo na mesma hora se ele está 
pré-aprovado e pode receber o dinheiro 
na conta em menos de 24 horas. www.
simplic.com.br

Sua Oficina Online - Plataforma que 
conecta proprietários de veículos a oficinas.  
O site permite comparar opções de serviço 
e orçamentos de forma rápida e gratuita. 
https://suaoficinaonline.com.br/

Plataformas para resolver "pepinos" do dia a dia
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D - Oscar da Tecnologia
O mercado de tecnologia cresceu 9,8% no Brasil em 2018, nas áreas de har-
dware, software e serviços. Além de estar acima da média global - 6,7% - o 
crescimento já projeta o país entre os TOP 10, ocupando a nona colocação em 
um ranking encabeçado por potências mundiais como China e EUA. Reco-
nhecendo o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram 
no setor de tecnologia ao longo do ano, o Portal Canaltech realiza no próximo 
dia 27, a Cerimônia do Prêmio Canaltech 2019, no Cubo Itaú. A premiação 
também conta com a votação do público, com participação e acontece até 
esta segunda-feira (20), pelo site (https://premio.canaltech.com.br/2019/). 

E - Programa de Líderes 
A Fundação Estudar acaba de abrir o processo seletivo para um dos principais e 
mais disputados programa de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação, 
nas melhores universidades do Brasil e do mundo: o Líderes Estudar 2020. 
A Fundação Estudar cobre de 5% a 95% das despesas dos estudantes em 
mensalidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação, entre outros 
custos. O programa é voltado para pessoas com idades entre 16 e 34 anos, 
matriculados, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior no 
Brasil ou no exterior. Mais informações e inscrições: (http://bit.ly/2L2MnyB). 

F - Bolsas para Vacinologia
Estão abertas as inscrições para o Curso Internacional de Vacinologia, que 
integra o programa europeu Leading International Vaccinology Education 
(LIVE) com bolsas para brasileiros. É um programa de dois anos voltado 
a estudantes interessados em estudos multidisciplinares em vacinologia. 
Os alunos farão cursos de formação em três países: Espanha, Bélgica 
e França. O processo de seleção inclui uma prova on-line e análise do 
currículo ou histórico escolar. Proficiência em inglês e conhecimentos 
na área serão avaliados através de TOEFL e por meio de uma entrevista 
via Skype. Mais informações em: (http://live.univ-lyon1.fr/).

G - Lagosta à Vontade
Toda sexta-feira, agora, dá para comer Lagosta Sapateira à vontade na 
Ceagesp. O prato é a novidade desta Edição de Verão do Festival do 

A - Cerâmica ou Gravura
Nos cursos livres do Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP é 
possível começar a conhecer melhor este universo. Há três cursos dis-
poníveis: o curso Desenho de Observação busca estimular a produção 
de desenhos utilizando diversas técnicas. Em Fundamentos da Cerâmica 
serão trabalhados os procedimentos de construção, modelagem, engobe 
e esmaltação das peças. As aulas de Gravura em Metal apresentarão os 
aspectos do processo, desde a gravação da chapa, passando pela prepa-
ração da tinta até a impressão final. Inscrições na ECA, na Av. Prof. Lúcio 
Martins Rodrigues, 443 – Bloco 5 – Cidade Universitária. Informações: 
tel. (11) 3091-4084 e pelo e-mail (rlanda@usp.br).

B - Melhor Desempenho 
O Banco Mercedes-Benz, líder em financiamento em todos os segmentos 
de atuação, registrou em 2019 os melhores números de toda sua história 
no Brasil. Com o desafio de superar seu próprio recorde de R$ 4,791 
bilhões em novos negócios feitos em 2014, a instituição alcançou R$ 
5,586 bilhões em 2019. Esse resultado representa um crescimento de 
46% em comparação com 2018. O principal destaque do período ficou por 
conta do desempenho de veículos comerciais, que alcançaram um total 
de R$ 4,853 bilhões e marcaram o maior volume de caminhões, ônibus 
e vans novos já financiados pelo Banco, representando um aumento de 
53% ante os R$ 3,179 bilhões no fechamento de 2018.

C - Cidades Inteligentes
A Planet Smart City está construindo a Smart City Laguna - primeira 
Cidade Inteligente Inclusiva do mundo, localizada no Ceará, além da Smart 
City Natal (Rio Grande do Norte), o Viva!Smart (São Paulo) e a Smart 
City Aquiraz (Ceará). Com sede em Londres, a empresa objetiva demo-
cratizar o acesso à habitação própria, oferecendo infraestrutura superior, 
planejamento urbano, sustentabilidade, programas de inovação social 
e soluções tecnológicas em seus empreendimentos, tudo isso apoiado 
pelo Planet App. Além de sua atuação no Brasil, a empresa trabalha em 
parceria com desenvolvedores em todo o mundo para revitalizar bairros 
e cidades já existentes, por meio da integração de soluções inteligentes. 
Saiba mais: (www.planetsmartcity.com).

Pescado e Frutos do Mar. Outro prato novo do evento, que vai até 1º de 
março, é o Chiclete de Camarão, servido exclusivamente aos sábados. Às 
quartas-feiras, tem Caranguejada. O prato especial de quinta são as Ostras 
Frescas. No domingo, Macarrão com Camarão, servido no interior de um 
quejo parmesão Grana Padano, encerra a semana gastronômica. Os Cama-
rões no Espeto e a Paella à  Marinera, são oferecidos todos os dias. Preço: 
R$ 89,90 por pessoa. Mais informações: (www.festivaisceagesp.com.br).

H - Ambientes Inteligentes 
Automatização residencial com baixo investimento, de forma rápida e segura é 
o tema do Workshop Criando Ambientes Inteligentes com a Orvibo, que ocorre 
na quinta-feira (23), das 8h45 às 18h, na Rua Frei Caneca, 558. A iniciativa 
visa democratizar a automatização por meio do acionamento de dispositivos 
inteligentes por comando de voz ou aplicativos. Além de facilitar a rotina das 
pessoas, as tecnologias ajudam a economizar energia. O workshop reune 
clientes, parceiros e integradores. Serão apresentados os lançamentos para 
este ano e também a linha completa de produtos disponíveis no mercado. 
Na oportunidade, os participantes poderão fazer configurações e diversos 
testes. Outras informações: (giszanella@hotmail.com), tel. (11) 94447-7888.

I - Estruturas Modulares
Economia, redução de resíduos e praticidade são apenas alguns dos fa-
tores que têm motivado a adoção de estruturas modulares na construção 
civil. Para atender à demanda crescente do mercado, a CMC Módulos 
Construtivos, empresa do Grupo Lafaete, oferece mais uma novidade: 
residências e estabelecimentos comerciais, de médio e alto padrão, 
pré-fabricados em aço galvanizado. A novidade possibilita a montagem 
da estrutura em apenas três dias. A estrutura já sai pronta da fábrica 
e é montada pela equipe no próprio local da edificação. Cada peça é 
produzida de acordo com as medidas definidas previamente no projeto 
arquitetônico, seguindo a demanda de cada cliente. Saiba mais: (www.
lafaetelocacao.com.br).

J - Gestão Empresarial
Uma empresa em expansão: essa é a forma como clientes, mercado e 
colaboradores percebem o Bling - startup que oferece sistema de gestão 
empresarial completa para a micro e pequena empresa. Atualmente a 
companhia está com 30 vagas abertas em Bento Gonçalves (RS) - com 
possibilidade de trabalho remoto, sendo 15 para tecnologia e as demais 
nas áreas de marketing, comercial, customer success, RH e conteúdo. 
Entre os diversos projetos em andamento, destaca-se a  ampliação das 
funcionalidades de integrações com o ecossistema de e-commerce e  a 
oferta de soluções financeiras embarcadas no ERP, e outros projetos 
internos relacionados a marketing. Outras informações: (www.bling.
com.br).

Simples Nacional: a grande 
“armadilha tributária”

Desconhecimento 
da questão leva o 
empresário a optar 
pelo regime com mais 
tributos

Todos os anos, já em 
janeiro, os empresá-
rios se deparam com 

a árdua missão de escolher 
o regime tributário para sua 
empresa. Essa escolha, na 
grande maioria das vezes, é 
feita “às escuras”, em que, 
no melhor cenário, optam 
pela sugestão do seu asses-
sor contábil. 

Essa falta de conheci-
mento leva os empresários 
a escolherem o regime 
tributário às pressas e, 
consequentemente, optam 
pelo regime “mais fácil, 
menos burocrático” e que 
em tese seria o de menor 
carga tributária: O SIMPLES 
NACIONAL. 

No decorrer do ano, per-
cebem que não estão conse-
guindo honrar todos os seus 
compromissos e acabam 
buscando financiamento 
bancário para fomentar 
sua operação, utilizam o 
cheque especial, contratam 
créditos para o capital de 
giro etc., mas não entendem 
onde está o problema. 

O problema está na eleição 
errônea do regime tributá-
rio! O Simples de longe é a 
opção mais simples e menos 
onerosa! O lucro presumido 
ou o lucro real podem, sim, 
ser muito menos dispendio-
sos que o Simples! 

O Simples Nacional, na 
verdade, pode ser uma gran-
de armadilha, pois impede o 
crescimento das empresas, 
já que, havendo cresci-
mento do faturamento, as 
alíquotas se elevam muito, 
podendo chegar facilmente 
aos 16% e em até 30% do 
faturamento, o que seria a 
maior carga tributária pre-
vista pela legislação. 

Além disso, se o fatura-
mento da empresa atingir 
R$ 3.600.000,00, o ICMS 

passa a ser tributado fora 
do Simples, o que aumenta 
ainda mais a carga tributá-
ria. Ao contrário, no lucro 
real, por exemplo, por meio 
de estratégias fiscais lícitas, 
é possível ter apenas uma 
carga tributária em torno 
de 9%. 

Outra vantagem do lucro 
real é que fica possível re-
paginar totalmente a gestão, 
ficando mais atento às suas 
despesas, já que essas são 
fundamentais para a redu-
ção da carga tributária, o 
que levará ao melhor con-
trole administrativo da sua 
empresa. Assim, você terá 
uma empresa melhor ad-
ministrada pagando menos 
imposto. Parece sonho? Mas 
não é! Essa é a realidade bra-
sileira que, infelizmente os 
empresários desconhecem. 

Por conta de tudo isso, 
é fundamental a consulta 
com um advogado tribu-
tarista anualmente para 
fazer o PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO. Planejar os 
tributos nada mais é que 
avaliar os números do ano 
que se passou e estimar o 
faturamento e as despesas 
do próximo. 

Considere também que 
os advogados tributaristas 
cobram seus honorários, na 
maioria das vezes, sobre o 
êxito, ou seja, sobre o re-
sultado que ele te trouxer 
com a economia tributária, a 
chamada success fee, então 
você não terá que, neces-
sariamente, desembolsar 
valores nessa empreitada, 
mas o remunerará de acordo 
com a sua própria economia 
fiscal. 

Eu te desafio a neste ano 
fazer diferente: consulte um 
advogado tributarista logo 
no início do ano, porque a 
principal função dele é dei-
xá-lo livre das armadilhas 
tributárias. Você ainda tem 
duas semanas para escapar 
do Simples Nacional. 

(*) - É advogada da Giugliani 
Advogados.

Andréa Giugliani (*)

Parceria para produzir 
carros elétricos na China

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
confirmou que negocia com a empresa 
Hon Hai Precision para fechar uma 
parceria de produção de veículos elé-
tricos e no desenvolvimento de carros 
conectados à internet na China. A mon-

tadora italiana vem buscando recuperar 
espaço no setor de veículos movidos a 
bateria e já deverá lançar neste ano seu 
primeiro modelo totalmente elétrico.

A confirmação da FCA acontece pou-
co depois da Hon Hai, que controla a fa-
bricante de componentes elétricos e de 
computadores Foxconn, ter anunciado 
a possível parceria entre as empresas. 

A Hon Hai revelou que teria no negócio 
uma participação direta e indiretamen-
te de 50%. “Permitiria que as partes 
reunissem as capacidades de dois 
líderes globais estabelecidos em todo 
o espectro de design de automóveis, 
engenharia e manufatura e tecnologia 
de software móvel para focar no cres-
cente mercado de veículos elétricos a 

bateria”, informou o documento. A FCA 
ainda revelou que está em um processo 
de assinatura de um acordo preliminar 
com a Hon Hai. A empresa italiana 
informou que o objetivo é fechar um 
contrato vinculativo e definitivo entre 
os próximos meses, mas a montadora 
não garantiu que será alcançado dentro 
deste período (ANSA).

O valor é R$ 2,2 bilhões 
(12%) superior ao 
registrado em 2019 

(R$ 17,4 bilhões). A varia-
ção é explicada pela maior 
quantidade de feriados 
que caem em dias úteis, 
em comparação com o ano 
passado.

A maior incidência de fe-
riados em dias úteis, embora 
tenda a favorecer atividades 
econômicas específicas, 
como aquelas típicas do 
turismo, tende a gerar pre-
juízos por conta da queda 
no nível de atividade ou 
pela elevação dos custos 
de operação. Ao contrário 
de 2019, quando o feriado 
de Tiradentes caiu em um 
domingo e as celebrações 
de Independência, NS Apa-
recida e Finados ocorreram 
aos sábados, em 2020 todas 
estas datas ocorrerão em 

A variação é explicada pela maior quantidade de feriados que 
caem em dias úteis.

O Indicador de Atividade da 
Micro e Pequena Indústria de 
São Paulo, encomendado pelo 
Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria (Simpi) ao Instituto 
Datafolha, traz na 82ª rodada, 
um balanço com os resultados 
do ano passado. Os indicadores 
ainda não apresentaram uma 
retomada positiva e fecharam 
o ano com números próximos 
aos alcançados entre 2013 e 
2014, quando o cenário mudou 
e se transformou em crise. 

Esta é uma base deteriorada, 
que vem sofrendo com resul-
tados negativos, mesmo que 
alguns indicadores demons-
trem melhora, ainda não com-
pensam as perdas dos últimos 
anos. Baseado nos resultados 
relacionados à avaliação da em-
presa, faturamento e margem 
de lucro, o Índice de Satisfação 
fechou o ano registrando média 
de 108 pontos. Os 120 pontos 
registrados no último mês, fi-

Doria busca novos 
investimentos no 
Fórum Econômico 
Mundial

O Governador João Doria 
está em Davos, na Suíça, para 
participar do Fórum Econômico 
Mundial. Acompanhado pelos 
Secretários de Estado Julio Ser-
son (Relações Internacionais) e 
Patricia Ellen (Desenvolvimen-
to Econômico), ele cumprirá 
extensa agenda internacional 
até o dia 24. O evento deve 
reunir cerca de 3 mil pessoas, 
entre chefes de Estado, líderes 
empresariais e integrantes da 
comunidade acadêmica de todo 
o mundo.

“Fui convidado pelo terceiro 
ano consecutivo. Palestrei em 
2018 e 2019 e agora em 2020. 
Registro, com muita honra, 
que sou o único representante 
do Executivo no Brasil que foi 
convidado três vezes sucessi-
vas. Este é o mais importante 
encontro de líderes mundiais 
no âmbito privado e público”, 
declarou o Governador.

Será a primeira missão in-
ternacional do Governo de São 
Paulo em 2020 com o objetivo de 
atrair investimentos externos e 
impulsionar a economia estadual 
que, em 2019, teve crescimento 
projetado de 2,6% – o dobro da 
estimativa para o PIB brasileiro, 
de acordo com a Fundação Se-
ade. Na edição do ano passado, 
em um único encontro, Doria 
garantiu cerca de R$ 7,5 bilhões 
de investimentos da Bracell em 
São Paulo (sp.gov.br).
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Feriados de 2020 causarão 
R$ 20 bi de prejuízo no comércio
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o prejuízo do comércio em 2020 por conta 
de feriados nacionais deverá chegar a R$ 19,6 bilhões

“Em virtude do fechamento 
das lojas ou da diminuição 
do fluxo de consumidores, o 
peso relativamente elevado 
da folha de pagamentos na 
atividade comercial acaba 
comprimindo as margens de 
operação do setor”, afirma o 
economista.

Segundo o estudo, cada 
feriado reduz a rentabilida-
de mensal média do setor 
comercial como um todo 
em 8,4% (varejo e atacado). 
Entretanto, nas regiões ou 
ramos de atividade onde a 
relação folha/faturamento é 
mais elevada, esse impacto 
tende a ser maior. Os Esta-
dos de São Paulo (R$ 5,62 
bilhões), Minas Gerais (R$ 
2,09), Rio de Janeiro (R$ 
2,06) e Paraná (R$ 1,42) 
tendem a concentrar mais 
da metade das perdas esti-
madas (Gecom/CNC).

dias que seriam úteis para o 
comércio. 

Apenas o feriado da Pro-
clamação da República, que 
aconteceu em uma sexta-
-feira no último ano, não 
impactará o setor, pois cairá 

em um domingo. De acordo 
com o economista da CNC, 
Fabio Bentes, a folha de 
pagamentos, por conta das 
horas extras a serem pagas, 
é a principal fonte dos preju-
ízos impostos pelos feriados. 

2019 foi de estagnação para as 
micro e pequenas indústrias

zeram deste o melhor dezembro 
desde 2013. 

Apesar da melhora em relação 
aos quatro últimos anos, que 
foram de intensa crise, o índice 
ainda não chegou ao patamar de 
2013 e 2014, quando registrava 
113 e 112 pontos, respectiva-
mente, isso se deve à base dete-
riorada que ainda não conseguiu 

recuperar os resultados. Mesmo 
com a melhora no índice este 
ano, ainda não foi possível 
compensar as perdas dos anos 
anteriores. Para o presidente do 
Simpi, Joseph Couri, “o balanço 
do exercício de 2019 aponta o 
tamanho dos desafios a serem 
superados e vencidos em 2020” 
(AI/Simpi.org).
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Andreia de Oliveira Bonifácio Santos 
– Lumen –  Ao que eu saiba, trata-se de um 
trabalho inédito no Direito da Família. Numa 
delicada e inteligente abordagem, todas as 

possibilidades de enfrentamento desse problema, foram 
devidamente aquinhoadas. A mestre, numa inequívoca 
demonstração de bagagem longa, vai desfiando o assunto 
ponto a ponto, numa linguagem clara sem juridiquês, 
propiciando entendimento aos leigos, dando-lhes um 
caminho iluminado. Oportuno.

A Família Contemporânea 
Brasileira à Luz do Direito Animal

Francisco Alambert – Cristiano Fran-
co Burmester (Fot) – Mester Fotografia e 
Comunicação- Desde sua fundação em 1873 

até 2015, toda trajetória é relatada, também em inglês, 
na qual nota-se nitidamente o denodo e o espirito empre-
endedor do povo paulista, em que pese e talvez por isso, 
sua ampla e generosa miscigenação. Fotos do acervo, com 
seus dados informativos, ilustram cada página. Edição em 
capa dura, digna do homenageado! Um belo presente que 
marcará época, ao feliz ganhador! Muito bonito.

Pinacoteca de São Paulo: 110

Lurdes Zucchello – Mariângela Cala-
zans – Marina Marino – Sandra Sampaio 
Rodrigues(Ilustr) – Scortecci – O título 
sugere um grande clichê. Engano! Três vidas, 
com origens diferentes, trajetórias inusitadas 

que culminaram com finais arrebatadores. O motivo de 
abrirem seus baús, não tem como base auto elogiarem-
-se, antes, em suas poucas páginas, poderem servir de 
alguma forma para que outras consigam desvencilhar-se 
de algumas “amarras” , algumas vezes criadas dentro de 
si. Deve ser lido por pessoas de qualquer faixa etária, 
mesmo por aquelas que acham que não precisam!

Divas: Mulheres que se Superaram

Daniel Brandão – Noir – Sua filha adoles-
cente – que fase, hein? – é a musa das tirinhas 
do Jornal O Povo de Fortaleza. Um grande 
sucesso! Agora em Sampa, temos compiladas 
tiras a partir de 2018/19. Os temas são os mais 
variados, todos concernentes ao difícil univer-

so pessoal, familiar e social de uma jovem sagitariana. 
Páginas coloridas, causam encantamento. Imagine um 
tema.. tem! O Daniel é realmente digno de todos elogios 
que recebe. A garotada irá vibrar, aliás, creio que bons 
adultos também.

Os Mundos de Liz

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

https://jornalempresasenegocios.com.br/
entrevista-livros-em-revista/Adilson Amarante - Book Company –  Ine-

gáveis as transformações aceleradas que o mundo 
está vivenciando, num verdadeiro processo auto-

fágico. Equipamentos são descartados quase de ano a ano, 
em função do processo e avanços tecnológicos. E com as 
pessoas? O que ocorre? Como preparar-se para acompanhar o 
desenrolar da “história”? O renomado psicólogo e recolocador 
de pessoas que perderam seus empregos, literalmente ensina 
como enfrentar esse cotidiano desafio e ameaça. Valendo-se 
de uma experiência invejável, aponta falhas e acertos nas 
condutas. Imperdível, principalmente para quem está no 
“meio do caminho”. Claro que, quem está no início também 
perceberá sua utilidade, principalmente no tocante à neces-
sária programação e ou projeto de vida. Factível.

Carreira e Pós-Carreira: Como 
vencer na economia 4.0 e manter-
se ativo mesmo depois dos 60

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:

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS BERNARDO, profissão: coordenador de infra estrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
31/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson 
Bernardo e de Marly da Silva. A pretendente: ANDRESA GRASIELE MENDONÇA DE 
OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, 
data-nascimento: 30/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Geraldo Silvino de Oliveira Filho e de Barbara Maria Mendonça de Oliveira.

O pretendente: ACAUÊ ALENCAR DE SALES PAULA, profissão: coach, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 20/09/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jacaúna de Sales 
Paula Neto e de Leila Isabel Santos de Alencar. A pretendente: PAULA ALVES TEIXEIRA, 
profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 01/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Paulo Henrique Alves Teixeira e de Monica Lucas Oliveira Teixeira.
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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O novo cálculo da pensão 
por morte do INSS

Com a Emenda 
Constitucional 103/2019, 
o benefício passou a ter 
um novo cálculo

As novas regras apro-
vadas para a pensão 
por morte ganharam 

grande destaque na discussão 
da reforma da Previdência, 
que entrou em vigor em 13 
de novembro do ano passa-
do. Para entender o tipo de 
dúvida que as mudanças têm 
gerado entre os segurados, é 
importante, primeiro, relem-
brar como funcionava antes 
da reforma a sistemática de 
concessão do benefício de 
pensão por morte. 

Anteriormente, o valor da 
pensão por morte era cal-
culado de modo que, caso 
o segurado falecido fosse 
aposentado, o benefício seria 
correspondente a 100% do 
valor da aposentadoria, a 
chamada Renda Mensal Inicial 
(RMI), que o segurado rece-
bia no momento do óbito. Já 
caso o segurado falecido não 
fosse aposentado, era corres-
pondente a 100% do valor da 
aposentadoria por invalidez 
que ele teria direito a receber 
na data do óbito. 

Um exemplo é o caso de 
segurado falecido que recebia 
R$ 2.000 de aposentadoria e 
deixava à esposa e à sua única 
filha um benefício repartido 
de R$ 2.000,00. Quando havia 
mais de um dependente ou 
pensionista, o valor da pensão 
deveria ser dividido entre 
todos em partes iguais. Já 
quando um dos pensionistas 
deixava de fazer jus à pensão 
por morte, a sua cota retor-
nava para o montante, que 
seria novamente dividido em 
partes iguais entre os pensio-
nistas restantes, de modo que 
chegasse a 100% do valor no 
caso de um único dependente 
ou, no caso de não haver mais 
nenhum dependente, seria 
cessada definitivamente a 
pensão por morte. 

Com a Emenda, o benefício 
passou a ter um novo cálcu-
lo. Caso o segurado falecido 
fosse aposentado, o valor da 
pensão passa a corresponder 
inicialmente a 50% do valor 
da aposentadoria que o segu-
rado recebia no momento do 
óbito, acrescido de 10% para 
cada dependente adicional, 
limitado a 100% do benefício. 

Já caso o segurado não fosse 
aposentado e tenha vindo a fa-
lecer por conta de um acidente 
de trabalho, o benefício cor-
responde agora inicialmente a 
50% do valor da aposentadoria 
por incapacidade permanente 
que ele teria direito a receber 
na data do óbito, acrescido de 
10% para cada dependente 
adicional, também limitado a 
100% do benefício. 

A mudança mais brusca da 
pensão por morte ocorreu em 
um terceiro possível caso, no 
qual um segurado não era 
aposentado e não faleceu 
decorrente de acidente de 
trabalho. O cálculo passa a 
considerar 60% + 2% para 
cada ano que superar os 20 
anos de contribuição para 
homens e 15 de contribuição 
para mulheres. 

Um exemplo da primeira 

mudança pode ser entendido 
por meio do caso de segurado 
falecido que recebia R$ 2.000 
de aposentadoria e, deixando 
uma esposa e uma filha, o 
benefício passa a ser de 50% 
(base) + 20% (dois depen-
dentes) totalizando 70% do 
benefício, no valor de R$ 1400. 

Já na segunda mudança, po-
demos pensar em um segura-
do com dois dependentes, que 
veio a falecer em decorrência 
de acidente de trabalho, pos-
suía 20 anos de contribuição 
e uma Renda Mensal Inicial 
(RMI) de R$ 2.000. O cálculo 
corresponderá a 50% + 10% 
para cada dependente adi-
cional, limitando a 100% do 
benefício, chegando ao valor 
R$ 1.400. 

No caso da mudança nas 
regras que foi mais brusca, é 
possível pensar no exemplo 
de um segurado com dois 
dependentes, que não era apo-
sentado e que veio a falecer 
com 20 anos de contribuição 
e sem relação com acidente 
de trabalho. A base de cálculo 
será de 60% da média dos salá-
rios de contribuição. Supondo 
que a média corresponde ao 
valor de R$ 2.000, teríamos 
uma Renda Mensal Inicial de 
R$ 1.200. 

Consequentemente, o cál-
culo irá corresponder a pro-
porção de 50% + 10% para 
cada dependente adicional, 
limitando a 100% do benefício. 
A aplicação do coeficiente de 
70% resulta em um benefício 
no valor de R$ 840,00, que, 
respeitando o mínimo consti-
tucional, será majorado para o 
valor do salário mínimo, hoje 
correspondente a R$ 1.039. Há 
ainda uma exceção prevista 
nas novas regras da reforma 
da Previdência em que, para os 
dependentes inválidos ou com 
deficiência grave, o pagamen-
to deve ser de 100% do valor 
da aposentadoria no Regime 
Geral, sem exceder o teto. No 
caso, o valor corresponderia à 
RMI de R$ 1.200. 

Por último, também ocorre-
ram mudanças na sistemática 
para a cessação da pensão 
por morte. Quando um dos 
pensionistas deixar de fazer 
jus à pensão por morte, dife-
rentemente da regra anterior, 
a sua cota agora não retorna 
para o montante e deve ser 
retirada do benefício. 

Um exemplo é o caso de 
segurado falecido que recebia 
R$ 2.000 de aposentadoria. 
Deixando uma esposa e uma 
filha, o benefício será de 50% 
(base) + 20% (dois depen-
dentes), totalizando 70% 
do benefício, no valor de R$ 
1.400. Quando a filha não fizer 
mais jus à pensão, o benefício 
vai passar a ser de R$ 1.200, 
pois será descontado a cota 
de 10% que foi acrescida no 
momento da concessão. 

Portanto, é evidente que o 
sistema antigo de concessão 
da pensão por morte era muito 
mais benéfico para o segurado, 
enquanto que as novas regras 
se mostram bem mais severas, 
reduzindo drasticamente o 
valor do benefício em alguns 
casos e gerando grandes dúvi-
das entre os segurados. 

(*) - É advogado especialista em 
Direito Previdenciário do escritório 

Aith, Badari e Luchin Advogados. 

Mateus Freitas (*)

É natural que a criança fique ansiosa e até com medo ao 
enfrentar o recomeço na escola.

Mas a coordenadora 
pedagógica do Co-
légio Marista Cham-

pagnat, de Ribeirão Preto, 
Juliana Christina Rezende de 
Souza, dá algumas dicas para 
ajudar os alunos e familiares 
a retomarem a rotina escolar.
	 •	Cobrança	 na	 medida	

certa - Como o momento 
é de readaptação, co-
branças fora da medida 
podem assustar ainda 
mais a criança. Por isso, 
procurar entender se 
ela apresentar alguma 
resistência em ir à escola 
é o melhor caminho para 
resolver o problema.

	 •	Tranquilizar	 sobre	 os	
novos desafios - Matérias 
e conteúdos novos po-
dem assustar, por isso é 
importante tranquilizar a 
criança, explicando que 
a transição não é nenhum 
bicho de sete cabeças e 
que os professores es-
tarão sempre presentes 
para ajudá-la no que for 
necessário.

	 •	Integração	 com	 novos	
amigos - Deixar claro que 
a criança pode encontrar 
novos amigos no ano que 
se inicia é importante. 
Incentive-a a fazer ami-
zades e a interagir com 
os colegas para que não 
se sinta deslocada. Con-
verse com o professor 
sobre isso.

	 •	Estar	 presente	 -	 Nos	
primeiros dias de aula, 
é importante que os 
pais visitem a escola, 
conheceçam o novo pro-
fessor e se mantenham 

Dicas para um bom 
retorno à rotina escolar
As aulas voltam em breve. E agora? Muitas vezes pode ser bem difícil fazer essa transição, já que as 
crianças acostumam a não ter muitas regras a seguir durante as férias

Organizar o material de 
forma tranquila também 
auxilia o aluno a ter uma 
boa transição.

	 •	Horários	de	estudo	-	Não	
deixe que a tarefa de 
casa se acumule. Ajude 
seu filho a organizar 
uma rotina de estudos. 
Esse hábito vai ajudá-lo 
a apresentar um bom 
rendimento escolar e 
a ter uma participação 
mais assídua e segura 
em sala de aula.

	 •	Valorize	os	estudos	-	Dei-
xe claro a importância da 
escola na vida da criança 
para que ela se sinta mais 
confiante e determina-
da. Mostre que estudar 
pode ser prazeroso e 
divertido, assim ela terá 
mais vontade de ir para 
a escola.

	 •	Momentos	 de	 lazer	 -	
Apesar das férias terem 
terminado, é importante 
que a criança continue 
desfrutando de momen-
tos de lazer. Incentive 
seu filho a concluir suas 
tarefas para aproveitar 
melhor as brincadeiras 
em casa com amigos ou 
familiares. Reserve um 
momento para isso.

Certamente, existem mui-
tas outras dicas para um bom 
retorno às aulas, mas essas 
devem contribuir para que 
esse processo seja feito com 
mais tranquilidade. 

Fonte e mais informa-
ções: (www.colegiosmaris-
tas.com.br).

inteirados sobre a rotina 
escolar. Essas atitudes 
certamente vão trazer 
mais segurança ao aluno, 
além de deixá-lo feliz por 
saber que professor e 
pais têm uma boa rela-
ção.

	 •	Ajudar	a	superar	medos	
- É natural que a criança 
fique ansiosa e até com 
medo ao enfrentar o re-
começo na escola. Ajude 
seu filho a superar esse 
momento conversando, 
ouvindo-o e reforçando 
que estará sempre a seu 
lado para enfrentar a 
situação.

	 •	Ser	 breve	 na	 despedi-
da - Ao deixar seu filho 
na escola, seja breve e 
carinhoso na despedida, 
deixando bem claro que 
alguém vai buscá-lo ao 
término da aula. Trans-
mita tranquilidade e 
segurança para que ele 
não se sinta esquecido 
na escola.

	 •	Retomar	a	rotina	alimen-
tar - É natural que nas 
férias não exista uma 
rotina muito rígida nas 
refeições. Retomar essas 
práticas é importante. 
Se alimentar bem e nos 
horários adequados é 
necessário para que seu 
filho apresente bons 
resultados na escola.

	 •	Dormir	 na	 hora	 certa	 -	
Crianças e adolescentes 
precisam de boas noites 
de sono para apresentar 
rendimento escolar sa-
tisfatório. Combine com 
seu filho horários para 
dormir e acordar, assim 
ele terá mais condições 
de estudar com tranqui-
lidade.

	 •	Organizar	 o	 material	 -	
É interessante que as 
crianças tenham auto-
nomia para organizar 
suas mochilas. Esse 
processo deve ser feito 
antecipadamente para 
que não seja tumultuado. 
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Novas regras para 
doação e a  isonomia na 

corrida eleitoral

As eleições municipais 
de 2020 já estão 
movimentando o mundo 
político brasileiro

Entre as principais 
polêmicas, está a 
questão da doação 

de recursos financeiros 
para os candidatos durante 
a corrida eleitoral. Prin-
cipalmente, por conta do 
crescimento desenfreado 
de candidatos laranjas na 
última eleição presidencial 
e para vagas no Congresso. 

Para tentar frear os 
laranjas e também o co-
nhecido “Caixa 2”, o presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia, propôs limitar o va-
lor que pessoas físicas po-
dem doar a cinco salários 
mínimos, ou seja, cerca de 
R$ 5 mil. O projeto é de 
grande valia, pois gerará 
uma paridade de armas 
nestas e nas eleições 
futuras, mas necessitará 
de um eficiente aparato 
fiscalizatório.

Vale lembrar que, atual-
mente, a lei permite que 
cada pessoa doe o equi-
valente a até 10% da sua 
renda no ano anterior. A 
intenção de Maia é nobre, 
pois, sem dúvida, evitará 
que candidatos apoiados 
por empresários com 
maior poder financeiro 
levem vantagem nas dis-
putas. 

O próprio presidente da 
Câmara exemplificou que 
existem partidos que são 
financiados por empre-
sários que doam até R$ 
30 milhões para as cam-
panhas. Pela proposta, o 
limite de cinco salários 
mínimos também seria 
válido para o autofinan-
ciamento, que é o valor 
que candidatos doam para 
suas próprias campanhas. 

Em 2018, por exemplo, 
o então candidato do MDB 
à Presidência, Henrique 
Meirelles, utilizou R$ 57 
milhões do seu patrimô-
nio para gastos eleitorais. 

Ou seja, a ideia central é 
realmente deixar a cor-
rida eleitoral mais limpa 
financeiramente, sem dis-
torções de recursos. 

Importante ressaltar 
que também precisamos 
que o Congresso discuta 
a volta do financiamento 
das eleições por empresas. 
A doação de pessoa jurí-
dica foi proibida em 2015 
pelo STF. Desde então, as 
campanhas são bancadas 
com recursos públicos do 
fundo eleitoral, criado em 
2017, do Fundo Partidário, 
além das doações de pes-
soas físicas. 

Existe espaço para doa-
ção de pessoas jurídicas, 
desde que feitas dentro da 
lei e com uma fiscalização 
rigorosa. Entretanto, o 
novo projeto de Maia pode 
não ter efeito na corri-
da eleitoral municipal do 
próximo ano, por força do 
artigo 16 da Constituição 
Federal de 1988, que deter-
mina que a lei que alterar o 
processo eleitoral seja ina-
plicável ao pleito a ocorrer 
dentro de um ano da data 
de publicação, diferindo 
a eficácia, o dispositivo 
protege a um só tempo os 
candidatos e os eleitores. 

Para surtir efeitos na elei-
ção imediatamente subse-
quente, a nova legislação 
deve entrar em vigor até 
um ano antes do primeiro 
domingo do mês de outu-
bro do ano eleitoral. Trata-
-se de uma exigência legal 
para manter a segurança 
jurídica eleitoral. Por-
tanto, caminhamos para 
uma renovação não só no 
quadro político brasileiro, 
mas também das regras 
para o financiamento de 
campanhas. 

E que essa nova regula-
mentação traga uma maior 
isonomia legal e também 
na competição pelos car-
gos públicos.

 
(*) - É especialista em Direito Criminal 

e Direito Público e professor 
de Processo Penal 

da Escola Paulista de Direito.

Marcelo Aith (*)

“Comunico o desliga-
mento de Roberto 
Alvim da Secreta-

ria de Cultura do Governo. 
Um pronunciamento infeliz, 
ainda que tenha se descul-
pado, tornou insustentável 
a sua permanência. Manifes-
tamos também nosso total 
e irrestrito apoio à comuni-
dade judaica, da qual somos 
amigos e compartilhamos 
muitos valores em comum”, 
diz a nota.

O pronunciamento de 
Alvim havia sido critica-
do pelos presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia, do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
e do STF, Dias Toffoli, e até 
pelo guru do bolsonarismo, 
Olavo de Carvalho. O vídeo 
em questão foi publicado 
para apresentar o “Prêmio 
Nacional das Artes”, que 
financiará projetos cul-
turais em sete categorias 
diferentes, de óperas a 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre repudiou “assombrosa 
inspiração nazista do secretário de Cultura”.

Por meio de nota divulga-
da por suas redes sociais, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, manifestou to-
tal repúdio a discurso do se-
cretário nacional de Cultura, 
Roberto Alvim. Davi classi-
ficou o pronunciamento do 
secretário como “acintoso, 
descabido e infeliz”. 

“No interior do Amapá, 
na localidade de Ariri, par-
ticipando da retomada do 
programa ‘Luz para Todos’, 
somente agora tive o despra-
zer de tomar conhecimento 
do acintoso, descabido e 
infeliz pronunciamento do 
secretário de Cultura, Ro-
berto Alvim. Como primeiro 

presidente judeu do Con-
gresso Nacional, manifesto 
veementemente meu total 
repúdio a essa atitude e peço 
seu afastamento imediato 
do cargo.

É totalmente inadmis-
sível, nos tempos atuais, 
termos representantes com 
esse tipo de pensamento. E, 
pior ainda: que se valha do 
cargo que eventualmente 
ocupa para explicitar sim-
patia pela ideologia nazista 
e, absurdo dos absurdos, 
repita ideias do ministro da 
Informação e Propaganda 
de Adolf Hitler, que infligiu o 
maior flagelo à humanidade” 
(Ag.Senado).

Projeto é da senadora Kátia Abreu (PDT-TO) e tramita na CCJ.

A CCJ do Senado deve 
analisar o projeto da se-
nadora Kátia Abreu (PDT-
-TO), que acaba com a obri-
gatoriedade de aulas teóri-
cas e práticas para prestar 
os exames da carteira de 
motorista. A proposta afe-
taria apenas as categorias 
A e B da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), 
correspondentes a motos 
e carros de passeio. Com o 
fim das aulas obrigatórias, 
a senadora espera tornar a 
CNH mais acessível, espe-
cialmente para a população 
mais pobre.

“Na maioria dos estados, 
o valor total para obtenção 
da CNH pode chegar a R$ 
3 mil. Na composição de 
custos, o principal fator 
é a obrigatoriedade de 
se frequentar aulas em 
autoescolas, que equivale 
a cerca de 80% do dispên-
dio total”, escreve Kátia 
em sua justificativa para 
o projeto. Outra medida 
do projeto para facilitar o 

Região onde está o município de Angra dos Reis é repleta de 
belezas naturais, como praias e ilhas.

A região da Costa Verde, 
que abrange os municípios 
costeiros de Angra dos Reis, 
Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, 
Rio Claro, no estado do Rio 
de Janeiro, poderá tornar-se 
área especial de interesse 
turístico. É o que propõe o 
projeto de autoria do sena-
dor Flávio Bolsonaro (Sem 
Partido-RJ). A região é um 
importante destino turístico 
que atrai visitantes do Brasil e 
do exterior. O local se destaca 
por suas particularidades, 
belezas e atrativos naturais, 
de enorme potencial para o 
desenvolvimento e a promo-
ção da atividade turística.

De acordo com dados do 
Ministério do Turismo cita-
dos por Flávio Bolsonaro, a 
Costa Verde compõe um dos 

Prazo para intimar mutuário 
devedor pode ser ampliado
Está pronto para ser votado na Comissão 

de Assuntos Econômicos do Senado o pro-
jeto que fixa em 12 meses o prazo mínimo 
de carência para intimação do mutuário 
devedor de financiamento imobiliário. A 
proposta do senador Dário Berger (MDB-
-SC) altera a lei do Sistema de Financia-
mento Imobiliário para estender o prazo de 
retomada do imóvel, visando a aumentar 
o período de renegociação da dívida, por 
via judicial ou extrajudicial.

Atualmente, a partir da terceira parcela 
mensal atrasada, o credor já pode iniciar 
a retomada do imóvel. Na justificativa do 
projeto, Dário destaca que, só em 2016, 
a retomada de imóveis cresceu mais de 
80% em razão do desemprego e da crise 
econômica. Na atual situação, observa o 
senador, o mutuário inadimplente acaba 
por perder seu imóvel rapidamente, em 
menos de 100 dias. Estudo recente revela 
que a maioria dos imóveis oferecidos em 
leilões imobiliários no Brasil foram reto-
mados de adquirentes que não honraram 
as obrigações assumidas.

“Não é possível que o prazo seja tão 
exíguo, como os atuais 90 dias necessários 
à notificação. O prazo de um ano é mais 
razoável e humano para com o combalido 
mutuário da casa própria. E, assim, os 
direitos à moradia, ao crédito e à Justiça 
serão preservados”, avalia o autor. O 
relator, senador Weverton (PDT-MA), 
apresentou voto favorável ao projeto e 
destacou que o PLS busca proteger os 
mutuários que se encontram em situação 
de vulnerabilidade financeira devido ao 
desemprego, sem poderem pagar suas 
prestações (Ag.Senado).

Projeto altera normas 
sobre movimentações 
financeiras

O Sistema de Pagamentos Bra-
sileiro (SPB), que reúne proce-
dimentos, regras, instrumentos 
e operações que dão suporte às 
movimentações financeiras do 
país, pode receber uma nova 
denominação: Sistema Brasileiro 
de Movimentações Financeiras. 
A mudança é sugerida pela sena-
dora Mara Gabrilli (PSDB-SP) no 
projeto que tramita na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado em decisão terminativa. 

O objetivo é adequar a legisla-
ção a outros tipos de movimen-
tação financeira, como doações. 
“É fundamental que o sistema fi-
nanceiro reconheça a existência 
das doações e permita a criação 
de arranjos de movimentação 
financeira adequados para o 
processamento de doações”, de-
fendeu a senadora na justificativa 
da proposta.

Além de renomear esse con-
junto que possibilita transferên-
cias de recursos e liquidação de 
pagamentos, entre outras opera-
ções, o projeto substitui todos os 
termos relacionados a “arranjo 
de pagamento” por “movimen-
tação financeira”. Segundo Mara 
Gabrilli, a mudança vai conferir 
segurança jurídica a doadores e 
donatários e, consequentemen-
te, estimular as doações no país 
(Ag.Senado). 

Bolsonaro demite secretário 
que copiou ministro nazista

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na sexta-feira (17) a demissão do secretário de Cultura do governo, 
Roberto Alvim, que havia divulgado um vídeo no qual usa frases de um discurso de Joseph Goebbels
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Alvim disse que semelhança com discurso nazista foi 
‘coincidência retórica’.

“A arte alemã da próxima 
década será heroica, será 
ferreamente romântica, será 
objetiva e livre de sentimen-
talismo, será nacional, com 
grande páthos, e igualmente 
imperativa e vinculante, ou 
então não será nada”, disse 
Goebbels na ocasião. O tre-
cho está em uma biografia 
escrita pelo historiador 
alemão Peter Longerich e 
publicada no Brasil em 2014, 
pela editora Objetiva. 

“Todo o discurso foi base-
ado num ideal nacionalista 
para a arte brasileira, e 
houve uma coincidência com 
uma frase de um discurso 
de Goebbels... Não o citei 
e jamais o faria”, justificou, 
acrescentando que a “frase 
em si é perfeita”. Mais tarde, 
ele culpou “assessores” pela 
menção a Goebbels e pediu 
desculpas à comunidade ju-
daica, mas não foi suficiente 
para evitar a queda (ANSA).

histórias em quadrinhos.
Em determinado trecho da 

gravação, Alvim diz: “A arte 
nacional da próxima década 
será heroica e será nacional. 
Será dotada de grande ca-
pacidade de envolvimento 
emocional e será igualmen-
te imperativa, posto que 

profundamente vinculada 
às aspirações urgentes do 
nosso povo, ou então não 
será nada”. As frases são 
semelhantes a um discurso 
feito por Goebbels, o grande 
ideólogo da propaganda na-
zista, para diretores teatrais 
em Berlim, em 1933.

Davi classifica discurso 
do secretário de Cultura 

como ‘acintoso’
Jefferson Rudy/Ag.Senado

Fim das aulas obrigatórias 
para a carteira de motorista
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acesso à carteira é o uso de 
parte do dinheiro arrecada-
do com multas de trânsito 
para financiar a obtenção da 
habilitação. 

Cidadãos em busca da 
primeira CNH nas catego-
rias A e B ou pleiteando 
uma mudança de categoria 
com objetivos profissionais 
poderiam ser beneficiados. 
As provas teóricas e práticas 
continuariam sendo exigên-
cias. A preparação para elas 

poderá ser feita individual-
mente ou com a ajuda de 
instrutores independentes, 
uma atividade que passaria 
a ser autorizada. 

“Não podemos descon-
siderar a realidade que a 
expertise de direção veicular 
pode ser adquirida empiri-
camente pela prática e pela 
observação, muitas vezes 
obtidas no próprio núcleo 
familiar”, destaca Kátia (Ag.
Senado).

Costa Verde pode ser uma 
área especial de interesse turístico
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cenários mais bonitos da costa 
brasileira, com um significati-
vo número de praias e ilhas, 
com águas em vários tons de 
verde, além de abundante e 

diversificada vegetação nativa 
e fauna marinha, o que cativa 
praticantes de diversas moda-
lidades de esportes aquáticos.

Ao justificar a proposta, o 

autor defendeu que o projeto, 
por fomentar o desenvolvimen-
to do turismo na localidade, 
contribuirá de forma direta 
para a geração de emprego e 
renda. A região oferece um le-
que de oportunidades a serem 
exploradas, como serviços de 
hospedagem, lazer, gastrono-
mia, transporte, realização de 
eventos e os diversos serviços 
que o turismo demandará, o 
que pode levar à melhoria da 
qualidade de vida da popula-
ção local. A matéria está na 
Comissão de Meio Ambiente 
(CMA), aguardando a apre-
sentação de emendas e a 
designação de relator. Após a 
CMA, seguirá para a Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
e Turismo (CDR), em decisão 
terminativa (Ag.Senado).
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Especial

Pesquisa da USP abordou o 
desenvolvimento da indústria têxtil 
no Brasil desde o século 19 até os 
anos 1960, quando a produção 
chegou à classe média

Jornal da USP

Uma pesquisa da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH) da USP construiu, 
de forma inédita, um recorte da história da moda 

no Brasil desde o século 19, com a produção em série de 
roupas para escravos, até o início dos anos 1960, quando a 
indústria têxtil nacional já apresentava traços semelhantes 
aos dos grandes centros do Ocidente.

A tese de doutorado Indústria do vestuário e moda no 
Brasil do século XIX a 1960: da cópia e adaptação à autono-
mização subordinada, defendida pelo jornalista Luís André 
do Prado em 2019, aborda um período em que o assunto é 
pouco estudado pela academia, não apenas no Brasil como 
por instituições estrangeiras.

Prado pesquisou dados estatísticos e análises econômicas 
realizados pelo IBGE, livros, jornais, teses, dissertações, 
entrevistas, além de pesquisas físicas em acervos pessoais 
e institucionais de associações e editoras especializadas 
em moda. “Meu objetivo inicial era focar a década de 1960, 
mas a carência de dados sobre os primórdios da indústria 
do vestuário no Brasil me fez voltar no tempo mais do que 
planejara. Fui parar no início do século 19”.

O pesquisador explica que a criação de moldes de roupas 
por escala de tamanhos permitiu a produção em escala 
industrial desde a virada do século 18 para o 19, em países 
como Inglaterra, França e Estados Unidos, e, na primeira 
metade do século 19, no Brasil. “Posteriormente, a intro-
dução das máquinas de costura, de corte de tecidos e de 
fabricação de malhas, entre meados e fins do século 19, 
contribuiu enormemente para acelerar o crescimento da 
fabricação de roupas prontas”.

Roupas para escravos marcaram início 
da indústria de vestuário no Brasil

Início da padronização
Na segunda metade do século 19, o Brasil experimentou 

a industrialização da produção de roupas de trabalho 
para escravos como um primeiro nicho de produção 
em série. Nas décadas seguintes, desenvolveram-se 
manufaturas de roupas íntimas, uniformes escolares 
e de vestuário masculino, que seguia os padrões oci-

dentais do terno. “Estas peças se prestaram melhor à 
produção seriada justamente por serem mais padroni-
zadas, sem forte influência das alternâncias da moda”, 
explica Prado.

Roupas femininas, por seguirem as modas sazonais, 
passaram a ser padronizadas em uma escala ascendente 
a partir da década de 1930. As confecções brasileiras 
copiavam e adaptavam os padrões da moda internacio-
nal, principalmente os centrados em Paris. Somente em 

Padrões similares em roupas de escravos no século 19, mostrados no livro ‘Escravos brasileiros do século XIX 
na fotografia de Christiano Jr’, organizado por Paulo Cesar Azevedo e Maurício Lissovsky.

Reprodução

Confeccionistas “homologados” pela Rhodia na revista Manchete, anos 1960, linhas de prêt-à-porter.

Reprodução/Hemeroteca Digital Brasileira

1960 o Censo Industrial mostrou pela primeira vez a 
produção de roupas femininas com uma porcentagem 
maior que a masculina: 26,8% contra 23,4%.

Produção para a classe média
Um dos capítulos da pesquisa analisou a multinacional 

francesa Cia. Industrial Rhodiaseta, durante os anos 1960, 
em um suposto lançamento internacional da moda bra-
sileira. Foram realizados, durante sete anos, campanhas 
promocionais, eventos e divulgações, em uma extensa lista 
de países, de peças de alta moda e de produção em série 
feitas no Brasil.

Prado explica que o esforço “não passou de uma estratégia 
publicitária para vender à classe média brasileira a ideia 
de que as confecções e os criadores do Brasil também po-
deriam ter valor simbólico. Uma estratégia paradoxal pela 
qual procurou-se simular um reconhecimento, no exterior, 
da moda feita no Brasil”.

A ideia era valorizar a produção em massa que seria 
vendida à classe média no Brasil. “Evidencia-se, por esses 
eventos, a mentalidade ‘colonizada’ do brasileiro médio, 
mas que reproduzia um comportamento naturalizado pelas 
elites nacionais”, analisa.

A produção de alta moda neste período, como Dener 
Pamplona de Abreu ou Clodovil Hernandes, vivenciou 
trajetórias curtas, pois a moda de indústria seriada passou 
a lançar as tendências adotadas pelos brasileiros.

Prado explica que o interesse pelo assunto vem crescendo 
no Brasil e que o trabalho abre uma vertente de pesquisa no 
campo de História Econômica e na área de vestuário e moda. 
“São assuntos que apaixonam mesmo o público não acadêmico. 
Já em 2010, ocupamos o primeiro posto entre os países que 
mais oferecem graduação de nível superior em moda”.

Materiais publicitários das coleções Brazilian Primitive afirmava "Brasil exporta moda" 
(Acervo da Cia. Brasileira Rhodiaceta, Revista Jóia e Varig, 1965/1966)




