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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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