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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

André Balboni – Odysseus – Uma im-
pressionante e fundamental obra que fará os 
amantes da música, qualquer seja sua incli-
nação,  delirarem. O músico e filósofo autor, 

dedicou sete anos em profunda e exaustiva pesquisa 
que iniciou-se no período grego clássico chegando aos 
nossos dias. Descobriu o primeiro musicólogo que se tem 
notícia: Aristóxeno de Taranto. Mostra-nos que a música 
tem sua gênese nas divindades da mitologia grega, daí as 
Musas serem consideradas inspiradoras. Obra de folego 
e vulto que poderá ser lida por não iniciados em música. 
Denso, curioso, todavia, esclarecedor!

Sopro das Musas: Fundamentos 
filosóficos da música

Mauro Felippe – Coerência – Lastrean-
do-se nas edições anteriores o reconhecido 
poeta edita mais um livro – para gaudio dos 
leitores - que demonstra toda sua inquietude,  
profundo saber e conhecimento da espécie 

humana. Numa indevida intromissão, creio que o seu sub-
título poderia ser: E nos fazem pensar! Bastante reflexivo. 

Palavras Têm Vidas

Armando Avena – Geração – O autor 
bahiano , economista, professor escritor, reuniu 
fatos verdadeiros à pitada de ótima ficção para 
narrar um episódio de relevância no universo 
nordestino. Num cenário escravocrata, quando 

não se respirava ares de liberdade, muito menos feminista, 
a protagonista título da obra, reuniu sob o mesmo teto 
várias etnias e inclinações religiosas, para primeiro co-
mandar uma revolução contra seus dominantes.  Depois, 
partiria para a implantação do islamismo na região, com 
vistas ao Brasil. Foram massacrados, fisicamente, todavia, 
espiritual e moralmente, sagraram-se vencedores. História 
vibrante, com pegada heroica. Válido para qualquer idade. 
Tem total ingredientes para uma exitosa cinematografia!

Luiza Mahin e o Estado Islâmico no 
Brasil

Bia Nóbrega – DVS – Ano entrante, nor-
malmente analisamos feitos, espiamos alguns 
errinhos, desvios de rotas e principalmente 
nos preparamos para esse novo “embate”. Que 
tal aceitar o desafio de eventualmente “virar a 

mesa”? Ou melhorar uma aptidão devidamente reconhe-
cida? Ninguém em sã consciência poderá prescindir desse 
posicionamento. A autora, portadora de extensa bagagem 
e reconhecimento internacional, criou um verdadeiro 
manual para que o interessado possa “caminhar em perna 
própria”, palmilhar sua trajetória para um futuro exitoso. 
Tópicos cotidianos que não raro, passam desapercebidos, 
recebem o devido tratamento. Em suma, uma belíssima 
e factível ferramenta para auto desenvolvimento. Útil!

Autocoaching: 29 dias para dar 
um upgrade na sua vida

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/

Ritanna Armeni – Seoman – Renomada 
internacionalmente, a importante jornalista 
italiana conseguiu entrevistar a última e qua-

se centenária remanescente de um poderoso, temido e 
patriótico regimento composto totalmente por mulheres 
aviadoras, mecânicas, engenheiras de voo etc. Em incur-
sões iniciadas à meia noite, com término no alvorecer, com 
motores desligados, levavam terror e morte aos alemães. 
Conseguiam muito mais horas de voo do que os homens. 
Sempre mais inventivas e céleres que os rapazes, conse-
guiram pleno destaque. Ao encerramento dos embates, 
foram sumariamente dispensadas e propositadamente 
banidas da história. O sistema prevaleceu ao bom senso 
e gratidão. Relato veridicamente emocionante.

As Bruxas da Noite: A história 
não contada do regimento aéreo 
feminino russo durante a Segunda 
Guerra Mundial

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2020

INDENIZAR FÉRIAS VENCIDAS
Empresa pode indenizar as férias vencidas dos funcionários que são 
aposentados por invalidez, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PESSOA FÍSICA POSSUÍ EM UMA DAS SUAS MATRÍCULAS CEI VÁRIAS 
PENDÊNCIAS NO INSS, PARA REGULARIZAR PODE SOLICITAR PAR-
CELAMENTO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há uma previsão legal expressa específica, 
porém, entende-se que o débito previdenciário da matrícula CEI 
bem como de terceiros (outras entidades) poderá ser objeto de 
parcelamento. Base Legal – Portaria PGFN nº448/19, IN RFB 
nº1.891/19 e Portaria Conjunta nº895/19.

NÃO APONTAM A JORNADA DE TRABALHO
Funcionários filhos dos sócios não apontam cartão de ponto, empresa 
poderá multada, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM FUNCIONÁRIO
Empresas do lucro presumido que possuem faturamento, porém, 
não tem funcionários, deve informar o eSocial e REINF? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL QUE O FUNCIONÁRIO RECEBE DE SOBREAVISO, REFLETE 
NAS MÉDIAS PARA O CÁLCULO DE FÉRIAS E PARA O 13º?

O adicional de sobreaviso, por se tratar de parcela salarial, deverá 
integrar a remuneração normalmente para férias, 13º salário e aviso 
prévio. Fundamento: Artigo 142 da CLT e Lei 4.749/65.

PAGAMENTO DE ESTABILIDADE
O pagamento de estabilidade por afastamento do INSS terá incidên-
cia de natureza remuneratória, sobre as verbas pagas na rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
médico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Hermógenes Biondi Santos e de Eliana Massi dos Santos. A 
pretendente: STEFANIE MATTOSO PEREIRA BUENO, de nacionalidade brasileira, nutri-
cionista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcelo Pereira Bueno e de Mariney Mattoso Pereira Bueno.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

A lei de abuso de au-
toridade, sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em setembro, entrou em 
vigor na sexta-feira (3), 
tornando crime uma série 
de condutas por parte, por 
exemplo, de policiais, juízes 
e promotores. 

Associações de magistra-
dos, de membros do MP, de 
policiais e de auditores fiscais 
foram ao STF pedir uma lim-
inar para tentar suspender 
a lei antes que entrasse em 
vigor, mas não foram aten-
didas a tempo pelo ministro 
Celso de Mello, relator de ao 
menos quatro ações diretas 
de constitucionalidade (ADI) 
que foram abertas contra a 
norma. Não há prazo defini-
do para que o assunto seja 
julgado.

Atendendo a alguns ape-
los, Bolsonaro chegou a vetar 
33 pontos da nova lei, mas 
18 desses vetos acabaram 

derrubados no Congresso. 
Dessa maneira, a nova lei de 
abuso de autoridade passou 
a prever punição de multa 
ou até mesmo prisão para 
condutas com negar habeas 
corpus quando manifesta-
mente cabível (um a quatro 
anos de prisão, mais multa) 
e negar o acesso aos autos 
do processo ao interessado 
ou seu defensor (seis meses 
a dois anos de prisão, mais 
multa).

Além de penas de prisão 
e multa, diversos pontos 
preveem ainda sanções ad-
ministrativas, como a perda 
ou afastamento do cargo, e 
cíveis, como indenização. 
Para incorrer em crime, a lei 
prevê que as condutas sejam 
praticadas com a finalidade 
de beneficiar a si mesmo ou 
a terceiro, ou com o objetivo 
de prejudicar alguém, ou 
ainda “por mero capricho ou 
satisfação pessoal” (ABr).

Bolsonaro descartou a possibilidade de tabelar o preço do 
produto para controlar impactos.

Boccardi afirmou que 
a tensão “chegou a 
um nível nunca visto 

antes e complica ainda mais 
a situação na região, que 
parece verdadeiramente 
incandescente”.

“Incredulidade, dor e rai-
va: essas foram as primeiras 
reações em Teerã à notícia 
da morte do general Soleim-
ani. As grandes manifes-
tações em muitas cidades 
do Irã após as orações de 
sexta-feira expressam mui-
to bem esses sentimentos”, 
contou.

Segundo o núncio, o papa 
Francisco está informado 
sobre o assunto, e o Vati-
cano acompanha os acon-
tecimentos “com preocu-
pação”. “Apenas dois dias 
atrás celebramos a Jornada 
Mundial da Paz, e esses 
fatos devem nos incentivar 

Aiatolá Ali Khamenei se encontra com a família do general Qassem Soleimani após a morte do militar.

Política de incentivo ao Minha 
Casa Minha Vida virou lei

O Diário Oficial da União (DOU) trouxe no  dia 
27 de dezembro, a promulgação da lei que recria 
o regime especial de tributação na incorporação 
de imóveis residenciais no âmbito do programa 
Minha Casa Minha Vida.  Com a nova lei a incor-
poração de unidades residenciais de até R$ 100 
mil, voltada aos brasileiros de renda mais baixa, 

terão um regime próprio de tributação. Trata-se 
do mesmo regime que produziu efeitos até 31 
de dezembro de 2018. Em 2019, com o fim do 
incentivo, as construtoras voltaram ao regime 
comum, o que significava mais impostos a pa-
gar. Através do regime especial de tributação, a 
incorporadora deve recolher o equivalente a 1% 
da receita mensal recebida a título de pagamento 
unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da 
Cofins. A lei deixa claro que o regime volta a 

produzir efeitos para as incorporações que, até 
31 de dezembro de 2018, tenham sido registradas 
no Registro de Imóveis competente, ou tenham 
tido os contratos de construção assinados.

Para todos os participantes do regime especial 
de tributação, que não se aplica só a imóveis para 
famílias de baixa renda, e sim às incorporações 
com patrimônio de afetação, a prevê a vigência da 
cobrança unificada dos tributos até o recebimento 
integral das vendas de todas as unidades da incor-

poração, independentemente da data da venda.
No caso específico dos imóveis no Minha Casa 

Minha Vida com valor de até R$ 100 mil, a lei permite 
à empresa construtora pagar os tributos envolvidos 
com a alíquota de 1% até a quitação total do preço 
do imóvel. Para as obras novas, desde 1º de janeiro 
de 2020, a lei prevê a alíquota de 4% (máxima) para 
a construtora que tenha sido contratada, ou tenha 
obras iniciadas no âmbito do programa do governo 
federal, com valor de até R$ 124 mil (Ag.Senado).

Antonio Cruz/ABr
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‘Santa Sé preocupada’, 
diz núncio do Papa no Irã

O núncio apostólico do Vaticano no Irã, arcebispo Leo Boccardi, disse na sexta-feira (3) que a capital 
Teerã vive uma situação de “incredulidade, dor e raiva” por causa da morte do general Qassem 
Soleimani, alvo de um ataque aéreo dos Estados Unidos

a trabalhar com esperança 
pela paz. O diálogo que a 
Santa Sé mantém com o 
Islã é a principal via para 
a solução dos conflitos”, 
acrescentou.

Soleimani era comandan-

te da Força Quds, unidade 
especial do Exército dos 
Guardiães da Revolução 
Islâmica, e o militar mais 
poderoso do Irã. O general 
estava em um carro bom-
bardeado pelos EUA no 

aeroporto internacional 
de Bagdá. Sua morte deve 
provocar uma escalada da 
tensão no Oriente Médio, 
e uma retaliação por parte 
do Irã é dada como certa 
(ANSA).

Contestada no Supremo, 
lei de abuso de 

autoridade entra em vigor

Os usuários cadastrados na NF 
Paulista já podem consultar no site 
(portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/
nfp) os bilhetes com que irão con-
correr ao sorteio da 134ª extração 
do programa, no próximo dia 15, que 
distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 
prêmios. Participam do sorteio os 
9.002.111 consumidores cadastrados 
que efetuaram compras no mês de 
setembro e solicitaram notas fiscais 
com CPF e 4.648 condomínios que 

indicaram seus CNPJs nos cupons 
fiscais. 

No total, foram gerados 75.418.918 
bilhetes eletrônicos que concorrerão 
aos 600 prêmios no valor total de 
R$ 5,7 milhões. As 2.768 entidades 
sem fins lucrativos que receberam 
doações de notas fiscais de compras 
realizadas em setembro participam 
do sorteio exclusivo deste mês com 
11.176.204 bilhetes eletrônicos. As 
instituições concorrem a 55 prêmios 

que somam R$ 1 milhão. 
Para participar dos sorteios, o consu-

midor que pede a NF Paulista deve se 
cadastrar no site do programa e aderir 
ao regulamento. As adesões até o dia 25 
de cada mês permitem a participação 
já no mês seguinte. Uma vez feito o 
processo, não é preciso repeti-lo - a 
inclusão nos sorteios seguintes é au-
tomática. Cada R$ 100 em compras dá 
direito a um bilhete eletrônico para 
concorrer (AC/SFP).

Sorteio de de janeiro da Nota Fiscal Paulista
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