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O Consulado-Geral da Itália em
São Paulo convocou todas as pessoas
que entraram na fila de reconhecimento da cidadania por direito de
sangue nos anos de 2008, 2009 e
2010. Os solicitantes têm até 23 de
abril para agendar uma data para a
entrega da documentação, exclusivamente pelo email (sanpaolo.
agenda@esteri.it). O guia publicado
na página do Consulado indica como
o email deve ser escrito e quais
documentos precisam ser anexados.

Sexta-feira,
31 de janeiro de 2020
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Reforma tributária
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sobre o consumo federais, estaduais e municipais. O

mundo real, o mais factível, num primeiro momento,
pode ser a unificação dos tributos do nível federal,
o que já ajuda”. A avaliação das possibilidades da
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reforma tributária que tramita na Câmara e no Senado,
é da advogada Ana Claudia Utumi, em entrevista ao
jornal "Empresas e Negócios" (JEN).

Cientistas norte-americanos trabalham para desenvolver a vacina que poderá
barrar o coronavírus que,
até o momento, já infectou
quase 8 mil pessoas em vários países e matou quase
duas centenas de pessoas.
Se tudo correr bem, dentro
de poucos meses a vacina
poderá começar a ser testada. O laboratório da farmacêutica Inovio, na cidade
de San Diego, na Califórnia,
é neste momento um dos
locais onde a vacina está
sendo desenvolvida.
Os cientistas da Inovio
esperam ter o produto
pronto para ser testado em
humanos no início do verão
e já lhe deram um nome:
“INO-4800”.
O fato de as autoridades
chinesas terem sido rápidas
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Vacina dos EUA poderá impedir
propagação do coronavírus

O laboratório da farmacêutica Inovio, em San Diego, na
Califórnia, é um dos locais onde a vacina
está sendo desenvolvida.

ao divulgar o código genético
do vírus ajudou os cientistas
a determinar a origem, as
mutações que pode sofrer
à medida que o surto se
desenvolve e a perceber a
melhor forma de proteger
a população mundial do

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, afirmou ontem
(30) que aguarda diligências
do Executivo para que as reformas tributária e administrativa
tramitem com mais rapidez no
Congresso. Ele avalia que ambas têm a mesma importância
daquela promovida no âmbito
da Previdência, promulgada em
novembro. “Eu não tenho como
avançar na reforma administrativa sem que o governo encaminhe sua proposta”, disse.
“A gente precisa compreender de que forma o governo
vai organizar a administração
pública da União, para que
possa organizar a dos servidores da Câmara. Nós vamos
fazer a nossa em conjunto”,
emendou Maia, que declarou
que foi reeleito por ter sido visto
como um parlamentar capaz de
garantir a aprovação da reforma
da Previdência, argumentou,
no evento Agenda econômica
e as reformas de 2020, organizado pelo Centro de Liderança
Pública, em São Paulo.
Para Maia, os estremecimentos que abalaram a relação com
o presidente Jair Bolsonaro já
foram resolvidos. Ele acrescentou, ainda, que as eleições
municipais não deverão atrapalhar os planos do governo. A
previsão que apresentou é a de
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Maia: Reformas
administrativa e tributária
‘têm a mesma importância’

contágio.
“Assim que a China forneceu a sequência do DNA do
vírus, conseguimos colocá-lo
na tecnologia dos nossos
computadores e desenvolver o protótipo de uma vacina em apenas três horas”,

explicou à BBC Kate Broderick, vice-presidente de
Pesquisa e Desenvolvimento
da Inovio. Caso os testes iniciais sejam bem-sucedidos,
serão feitos testes em maior
escala, principalmente na
China, o que pode ocorrer
até o fim deste ano.
A equipe responsável pelo
desenvolvimento da vacina
utiliza uma nova tecnologia
de DNA e trabalha com uma
empresa de biotecnologia de
Pequim. “As nossas vacinas
são inovadoras pois utilizam
as sequências de DNA do
vírus para atingir partes
específicas do agente patogênico”, organismo capaz
de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros,
explicou a responsável pela
empresa norte-americana
(RTP/ABr).

Mundo tributário

Leia na página 6

Negócios em Pauta

Divulgação

Oportunidade de Negócio

A Chiquinho Sorvetes revela os números conquistados em
2019 e comemora a inauguração de 71 unidades no período,
resultando em um crescimento de quase 15% em relação a
2018. Para esse ano, o plano de expansão contempla aberturas em todas as regiões, especialmente nas capitais e locais
com menor presença. A meta é alcançar o número de 100
novas operações até dezembro. Pela quarta vez consecutiva,
a marca se mantém no ranking das 50 Maiores Redes de
Franquias no Brasil, esse ano na 31ª posição com 509 unidades em funcionamento. Saiba mais em (www.chiquinho.
Leia a coluna completa na página 3
com.br).
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Muitas mudanças ocorreram no primeiro ano do novo Governo. Talvez o principal movimento tenha sido mesmo a Reforma
da Previdência. Mas e a Reforma Tributária? Sai do papel em
2020? O que, de fato, vem por aí?

Pequenos negócios em 2020

Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia.

que uma minoria de deputados
federais deve fazer campanha
para angariar votos, de modo
que a votação das principais
matérias no Congresso não
será afetada.
Também presente no evento,
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, evitou definir datas
para as votações dos textos no
Legislativo. “O processamento
político é do Congresso”, disse, classificando o empenho
de Maia e do presidente do
Senado, Davi Alcolumbre,
como “brilhante”. Ele reconheceu que, muitas vezes, o
ritmo depende do sucesso do
Executivo em negociar votos
com parlamentares mediante
a liberação de emendas. “Nós
vamos encaminhar tudo. Esse
é o compromisso”, completou
o ministro (ABr).

A expectativa de crescimento de 2,5% da economia brasileira
em 2020, somada à projeção de uma safra recorde no setor agrícola, deve favorecer diretamente as micro e pequenas empresas
(MPE) do país, que estão voltadas majoritariamente ao mercado
interno. O otimismo é maior para as micro e pequenas empresas
que atuam no setor de serviços, para os negócios voltados ao
atendimento das necessidades básicas da população, para o
segmento da construção, bem como os pequenos negócios que
atuam no setor do agronegócio.

Contabilidade do seu negócio
Ser responsável com todos os registros fiscais é mais do que
um importante fator para o sucesso da empresa, mas também
uma obrigação legal: informações erradas ou mal preenchidas
podem levar a graves consequências. Por conta disso, é essencial que o pequeno e médio varejista seja cuidadoso com a
contabilidade do negócio.

Para informações sobre o

MERCADO
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faça a leitura do
QR Code com seu celular

Aplicativo permite conferir regularidade fiscal

@

O Serpro desenvolveu, junto à Procuradoria Geral da
Fazenda, o aplicativo Dívida Aberta. A solução permite
verificar a regularidade fiscal de diversas formas. Uma delas
é a partir da leitura do QR Code das notas fiscais. Há também
uma funcionalidade de georreferenciamento, que lista os devedores (pessoa jurídica) mais próximos do usuário e organiza
uma lista com os dez maiores. O aplicativo ainda possui um
campo de pesquisa por atividade econômica e tipo de dívida,
como multas trabalhista, criminal, eleitoral e previdenciária.
É possível a consulta a situação de pessoas físicas, desde que
se tenha nome completo ou CPF. Em conformidade com a
Leia
LGPD, não há divulgação de nenhum dado pessoal.
a coluna completa na página 2

Política

Afinal, quem
governa?
Por Heródoto Barbeiro

Leia na página 2

