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Mercado financeiro: 
um cenário otimista 

para 2020

Todo início de ano, 
os planos para o 
futuro sempre são 
os melhores e mais 
otimistas

Não é diferente na eco-
nomia. Começamos 
2020 com grandes 

expectativas para um cená-
rio positivo em ascensão e 
um panorama cada vez mais 
crescente para o Brasil. Essa 
perspectiva vem baseada 
em fatos reais através das 
propostas e ações que o 
povo brasileiro vivenciou 
em 2019. 

É fato que 2019, também, 
começou com grandes 
expectativas para a econo-
mia, mas com um cenário 
de incertezas e de grandes 
esperanças no governo que 
chegava e na substituição 
de ministros e secretários. 
Mudanças nem sempre são 
fáceis, mas o governo con-
quistou força e mostrou re-
sultados positivos. Com uma 
inflação baixa e ancorada, 
juros na mínima histórica, 
crescimento acelerando e o 
desemprego gradualmente 
diminuindo, a confiança 
brasileira e internacional 
começou a crescer. 

A base para sustentar essa 
retomada, foi construída a 
partir do aperto das contas 
do governo e da aprovação 
da reforma da Previdência, 
que deu início a um novo 
ciclo econômico. Um dos 
primeiros pontos que ala-
vancou o crescimento do 
país foi a aprovação da re-
forma da Previdência, com 
uma economia acima da 
esperada. Com a união do 
governo para a aprovação 
da reforma, indicadores dos 
Estados Unidos e da Europa 
reforçaram que o risco de 
recessão no país reduziu 
consideravelmente. 

Outra ação que ganhou 
força em 2019, e foi vista 
de forma positiva, não só 
pelo brasileiro, mas pelos 
investidores estrangeiros, 
foram os ajustes fiscais 
que visam diminuir o gasto 
público. O resultado já está 
em andamento, com uma 
recuperação de 0,4% do 
PIB em 2019, relacionado 
aos gastos do governo. 

E agora 2020 começa com 
expectativas ainda maiores 

em relação ao ano passado, 
pois já tivemos um resultado 
positivo para mostrar que 
é possível mudar. O longo 
ciclo de cortes na taxa de 
juros irá exercer efeitos 
favoráveis sobre a ativida-
de econômica brasileira e 
deverá seguir sustentando 
o aumento do consumo e 
crédito. No entanto, os des-
dobramentos das políticas 
internacionais ainda afetam 
o crescimento da economia, 
visto que a alta polarização 
política e a desglobaliza-
ção ainda influencia países 
emergentes. 

A aprovação da reforma 
da Previdência ajudou a 
estancar o rombo fiscal no 
curto prazo. No entanto, a 
continuidade do processo 
de reformas e ajustes é 
importante para garantir a 
continuidade do processo 
de recuperação da econo-
mia em 2020. Por isso, a 
tramitação de pautas como a 
reforma Tributária, PEC Pa-
ralela e o Plano mais Brasil, 
dividido em três PECs (Pac-
to Federativo, Emergencial 
e Fundos), devem continuar 
em monitoramento. 

Uma das principais per-
guntas que chegam para a 
Allez Invest é: onde investir 
com base nesse cenário? 
2020 será marcado pelo ano 
em que o investidor sai da 
inércia e entra em investi-
mentos mais voláteis, mas 
que podem garantir uma 
rentabilidade melhor. Fato 
que já foi visto em 2019 com 
os recordes da Bolsa.

Assim, com o juro real - 
calculado que representa 
o que realmente o inves-
timento rende - abaixo de 
1% ao ano, sair da inércia 
virou regra para conseguir 
retornos melhores. Diversos 
países desenvolvidos já pas-
saram por isso nas últimas 
décadas e a forma como o 
dinheiro é investido mudou 
totalmente. 

Com esse cenário, é pre-
ciso reavaliar a carteira 
de investimentos e buscar 
mais riscos. Mas lembre-se: 
sempre respeite o seu perfil 
de investidor. E se precisar 
de ajuda, conte com um 
assessoria especializada, 
como a Allez Invest! 

(*) - É sócio-fundador da Allez Invest 
(www.allez.com.br). 

Renan Hamilko (*)

Presidente Jair Bolsonaro 
falou à imprensa ao chegar ao 

Palácio da Alvorada.

O secretário executivo da 
Casa Civil, Vicenti Santini, foi 
destituído do cargo pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Santini 
usou um avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) para ir de Da-
vos, na Suíça, onde participou 
do Fórum, para Nova Delhi, na 
Índia, onde se reuniu com a 
comitiva presidencial, durante 
visita de Estado de Bolsonaro 
ao país. 

Santini ficou na função de 
ministro interino durante as 
férias do ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, e optou por 
usar o avião da FAB, enquanto 
outros ministros viajaram com 
companhias aéreas comerciais. 
“Inadmissível o que aconteceu. 

Cartões de crédito e débito estão entre os serviços atingidos pela 
transição para transferência do recebimento do ISS.

Em dezembro de 2019, 
a Câmara aprovou, 
por 312 votos a 1, o 

projeto do Senado, que cria 
uma transição para a trans-
ferência do recebimento 
do ISS da cidade-sede do 
prestador do serviço para 
a cidade onde ele é efetiva-
mente prestado.

O texto estabelece uma 
transição para não prejudi-
car o caixa dos municípios 
que perderão receita. Os ti-
pos de serviços atingidos são 
de planos de saúde; planos 
médico-veterinários; admi-
nistração de fundos, con-
sórcios, cartões de crédito e 
débito, carteiras de clientes 
e cheques pré-datados; e 
serviços de arrendamento 
mercantil (leasing). O servi-
ço de seguro saúde ficou de 
fora das novas regras porque 
o STF decidiu, em 2018, que 

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado analisa 
projeto que amplia o rol 
de doenças que devem ser 
obrigatoriamente rastrea-
das pelo teste do pezinho. 
O Estatuto da Criança e do 
Adolescente já obriga os 
hospitais públicos e parti-
culares a fazerem exames 
para o diagnóstico das 
chamadas anormalidades 
no metabolismo. O projeto 
do senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), estende o 
serviço para a descoberta 
de enfermidades cardio-
lógicas, oftalmológicas e 
ortopédicas em recém-
-nascidos.

A matéria também esta-
belece que o rol de anor-

Proposta visa 
facilitar pagamento 
de fatura de lojas

Está pronto para votação 
na Comissão de Defesa do 
Consumidor do Senado um 
projeto que proíbe a imposição, 
pelas lojas de departamentos, 
do pagamento da fatura de 
cartões de sua própria emissão 
unicamente em guichê dentro 
do estabelecimento, de auto-
ria da senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO). Se for aprovado no 
colegiado, o PLS poderá seguir 
diretamente para a Câmara.

Segundo a senadora, muitas 
lojas de departamentos con-
cedem descontos e vantagens 
para quem opta pelo uso de seus 
cartões, mas, em contrapartida, 
exigem que o pagamento da 
fatura seja feito somente no 
estabelecimento, obrigando o 
cliente a retornar à loja. Para 
Kátia Abreu, a obrigação é 
um fator que busca induzir o 
cliente a fazer novas compras. 
Pelo texto, passa a ser abusiva 
a cláusula com essa imposição.

O relator, senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), apresentou 
voto favorável ao projeto. Ele 
entende que a proposição pro-
tege o consumidor e não exige 
obrigações excessivas do for-
necedor. “O mínimo que deve 
ser exigido do fornecedor é não 
dificultar a vida do consumidor. 
A proposição, ressalte-se, não 
está impondo qualquer medida 
desproporcional ou de difícil 
cumprimento”, destaca Renan 
em seu parecer (Ag.Senado).

Rodrigo Maia quer organizar os esforços 
de votação neste semestre.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, anunciou 
que pretende pautar nes-
te primeiro semestre os 
projetos de autonomia do 
Banco Central e do novo 
marco legal para o mer-
cado de câmbio no Brasil. 
Ele esteve reunido com o 
presidente do BC, Roberto 
Campos Neto. “A partir do 
início de fevereiro, quere-
mos construir maioria para 
aprovar essas propostas 
que estão prontas para ir 
a voto”, afirmou.

O presidente da Câmara 
informou que reunirá os 
líderes partidários para 
organizar os esforços para 
a votação. Ele quer subme-
ter aos líderes o parecer do 
deputado Celso Maldaner 
(MDB-SC) à proposta 
de autonomia do Banco 
Central, apresentado na 
legislatura passada. Para 
garantir o crescimento 
da economia neste ano, 
Rodrigo afirmou que cada 
um dos poderes deve fazer 

Transferência gradual do ISS para 
cidade onde o serviço é prestado

No retorno dos trabalhos legislativos, o Senado irá reexaminar o substitutivo apresentado ao projeto 
de lei que altera as regras do Imposto sobre Serviços (ISS)

é prestado ao usuário final. 
Até dezembro de 2016, o 
ISS ficava com o município 
de origem — onde está loca-
lizado o fornecedor do bem 
ou serviço.

Até o fim de 2020, 66,5% do 
ISS nesses tipos de serviços 
ficarão com o município do 
local do estabelecimento do 
prestador do serviço e 33,5% 
com o município do domicílio 
do tomador. Em 2021, será 
o inverso: 33,5% do ISS 
ficarão com o município do 
local do estabelecimento do 
prestador do serviço e 66,5% 
com o município do domicílio 
do tomador. Em 2022, 15% 
ficarão com a cidade do 
prestador do serviço e 85% 
com a cidade do tomador. A 
partir de 2023, 100% do ISS 
ficará com o município do 
domicílio do tomador (Ag.
Senado).

A
na

 V
ol

pe
/A

g.
Se

na
do

o ISS não incide sobre essa 
modalidade.

Foi mantido o texto do 
relator, deputado Herculano 
Passos (MDB-SP), para a 
proposição. Em razão das 
mudanças feitas pelos de-
putados, a matéria retornou 

ao Senado. A necessidade 
do projeto decorre de mu-
danças feitas pela lei que 
transferiu a competência 
da cobrança desse imposto 
do município onde fica o 
prestador do serviço para 
o município onde o serviço 

Autonomia do Banco 
Central e a nova lei cambial
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a sua parte. O Legislativo, 
segundo ele, deve organi-
zar a pauta para garantir 
sinalização positiva em vá-
rias áreas, sobretudo, meio 
ambiente.

Ele destacou como priori-
dade proposta que penaliza 
com mais rigor as queima-
das. Segundo o presidente, o 
tema já teria sido negociado 
com as frentes parlamenta-
res da Agropecuária e do 
Meio Ambiente. A Câmara 

analisa diversos projetos 
sobre o tema. Sobre recriar 
os ministérios da Seguran-
ça Pública e da Cultura, 
ressaltou que a recriação 
das pastas não necessaria-
mente representa aumento 
de gastos. Considera o 
mesmo sobre a cultura. 
“Vai reorganizar a relação 
da pasta com a sociedade, 
tão machucada nos últimos 
tempos”, afirmou (Ag.
Câmara)..

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: MARCOS DE AVELAIS ZECHETTI, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, no dia (26/04/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Lair Zechetti e de Jandira de Avelais Zechetti. A pretendente: MARIA LUIZA 
BARBOSA INACIO, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil 
divorciada, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (17/06/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Inácio e de Juscelina 
Alves Barbosa Inácio.

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: GIULIANNO FILANDRA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão 
estudante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/04/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Lopes e de 
Tania Filandra Lopes. A pretendente: LIGIA ROSA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/09/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Avelino Costa Junior 
e de Rose Meire Aparecida Rosa Costa.

O pretendente: SEBASTIÃO DA SILVA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão fotógrafo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/09/1976), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José de Carvalho e de 
Aparecida da Silva Carvalho. A pretendente: SILVIA REGINA DE SOUZA, de naciona-
lidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (18/01/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Domingos Nelson de Souza e de Olga Schiavo.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Secretário da Casa Civil é destituído por usar avião da FAB
barcar em Brasília da viagem 
à Índia. 

O presidente disse ainda que 
vai conversar com o ministro 
Onyx para ouvir os argumen-
tos e ver quais outras medidas 
podem ser tomadas. 

“O que ele fez não é ilegal, mas 
é imoral. Ministro antigo foi de 
comercial, de classe econômica. 
Eu já viajei, no passado, pela 
Ásia toda de comercial, classe 
econômica. A explicação é 
que ele teve que participar da 
reunião de ministros por isso 
a premissa [de usar o avião da 
FAB como ministro]. Essa des-
culpa não vale. Ele deixa de ser 
executivo da Casa Civil”, disse 
o presidente (ABr).

Já está destituído da função de 
executivo do Onyx, decidido 
por mim”, disse Bolsonaro ao 
chegar ontem (28) ao Palácio 
da Alvorada, depois de desem-
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Projeto amplia rol de doenças 
rastreadas pelo teste do pezinho

malidades do metabolismo 
rastreadas deve ser atuali-
zado periodicamente pelo 
poder público. Atualmente, 
o Programa Nacional de 
Triagem Neonatal determina 
o rastreamento das seguin-
tes doenças metabólicas: 
fenilcetonúria, hipotireoi-
dismo congênito, doenças 
falciformes e outras hemo-
globinopatias, fibrose cística, 
hiperplasia congênita da 
suprarrenal e deficiência de 
biotinidase.

O texto foi aprovado em 
dezembro pela Comissão 
de Direitos Humanos, com 
parecer do senador Flávio 
Arns (Rede-PR). O parla-
mentar lembra que o pri-
meiro programa de triagem 
neonatal no Brasil ocorreu 

em 1976, na cidade de São 
Paulo. Desde então, a tria-
gem alcança 2,4 milhões de 
recém-nascidos por ano. O 
autor do projeto destaca 
que alguns países oferecem 
o rastreamento de um rol 
“muito mais extenso” de 
doenças metabólicas.

“No Reino Unido, os recém-
-nascidos são submetidos ao 
rastreamento de nove do-
enças. Nos Estados Unidos, 
cada unidade da Federação 
tem a prerrogativa de definir 
a magnitude do respectivo 
programa de triagem neona-
tal. O estado de Nova York, 
por exemplo, faz a triagem 
de 53 tipos de doenças, ao 
passo que o Alasca rastreia 
45 afecções”, afirma Pacheco 
(Ag.Senado). 

Teste hoje detecta doenças do metabolismo em recém-nascidos. 
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