
Trabalho em prol de uma 
sociedade justa e harmônica

Um dos alicerces da 
democracia brasileira 
consta no artigo 5º da 
Constituição Federal, 
que determina que todos 
são iguais perante a 
Lei, sem distinção de 
qualquer natureza

É sobre esta base que cons-
truímos o Estado Democrá-
tico de Direito, garantindo 

aos cidadãos a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade. 
Promovendo o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação, a Carta 
Magna traça as diretrizes do país 
que almejamos alcançar.

Ciente da missão de guardiã 
da Lei Maior, a OAB trabalha 
cotidianamente para transformar 
em realidade as determinações 
contidas no texto constitucional. 
O dever de defender direitos e ga-
rantias fundamentais da cidadania 
é parte da essência da Ordem, 
que historicamente está ao lado 
da sociedade, desempenhando o 
importante papel de assegurar o 
respeito às leis. Diante desta tare-
fa, a OAB-SP encampa mudanças 
relevantes na sua política institu-
cional, como a maior participação 
feminina e a especial atenção à 
questão racial. Dois pontos já 
postos em prática no primeiro 
ano da gestão 2019/2021.

Além de mais mulheres na 
estrutura, o Conselho Secional 
aumentou a representatividade 
das pessoas pretas e pardas, 
que contribuem com os debates 
e definição de rumos no âmbito 
da entidade, certificando que as 
mais diversas realidades da Ad-
vocacia paulista estejam contem-
pladas em nossas decisões. Uma 
inserção que tende a aumentar 
nos próximos anos, graças ao 
trabalho de base realizado pelas 
Comissões que se dedicam à 
tarefa, trazendo profissionais da 
classe para dentro da Ordem, com 
efetiva participação por meio 
das mais de cem Comissões da 
casa, bem como das Audiências 
Públicas, abertas à sociedade, 
os seminários e debates, assim 
como atividades desenvolvidas 
tanto pela Secional quanto pelas 
Subseções.

Mais inclusiva, a OAB-SP passa 
por momento de mudanças evi-
dentes, visando retratar a realida-
de nacional e a Advocacia paulista 
em toda a sua complexidade. 
Entre os passos empreendidos 
para alcançarmos a igualdade 
social está a consciência das pro-
fundas desigualdades que afetam 
a população negra no Brasil em 
comparação à população branca. 
Assim, a Ordem paulista dá espaço 
e franqueia o amplo debate em tor-
no de proposições que busquem 
melhorias para todos.

Nesta edição, o nosso Jornal 
da Advocacia debruça-se sobre 
o tema, trazendo perspectivas, 
dados e informações para auxiliar 
a melhor compreensão das distor-
ções históricas que acompanham 
parcela dos cidadãos e cidadãs na 
rotina da Nação. É fato que as pes-
soas pretas e pardas no país estão 
aquém da real representatividade 
política, social e econômica, se 
observarmos que correspondem a 
55,8% da população, mas propor-
cionalmente não ocupam posições 
que equilibrem esse contingente, 
conforme demonstrado no estudo 
do IBGE sobre Desigualdades So-
ciais por Cor ou Raça, divulgado 
em novembro de 2019.

Há um longo caminho a percor-
rer para corrigir essas distorções 
e fazer com que a maior parcela 
da população brasileira alcance os 
espaços de decisão, participação 
política, acesso à saúde e educa-
ção, inserção no mercado de tra-
balho e efetiva segurança pública. 
Nesse contexto, a Advocacia se 
mantém vigilante e atenta para 
atuar em prol de maior equidade 
para a população preta e parda. 
A resolução desta problemática 
passa pela união das instituições 
públicas, da sociedade civil or-
ganizada e do setor privado em 
esforço conjunto principalmente 
por meio de políticas públicas.

Na citada pesquisa do IBGE, 
registrou-se avanço na área da 
educação, com pretos e pardos 
somando 50,3% dos alunos regu-
larmente matriculados no ensino 
superior público. A notícia foi 
comemorada em larga escala pelas 
redes sociais, contudo, um olhar 
mais apurado sobre os mesmos 
dados revela outro lado desta re-
alidade: 28,8% desses estudantes 
não chegarão à graduação, devido 
à alta evasão dos cursos. É aí que 
devemos voltar a concentrar os 
nossos esforços, afinal, não basta 
que pretos e pardos cheguem às 
universidades públicas, é necessá-
rio que concluam seus estudos. E, 
para isso, todas as esferas da vida 
em sociedade precisam avançar 
na mesma direção. A busca por 
uma sociedade mais harmônica 
e justa está no âmago da atuação 
da OAB-SP.

É preciso compreender que 
apenas assegurando igualdade de 
condições a todos — notadamente 
às pessoas que historicamente 
ocupam parcelas da comuni-
dade constituídas por grupos 
discriminados e marginalizados 
de forma indevida pelo Estado 
e pela própria sociedade — po-
deremos construir uma nação 
mais justa e no caminho da paz 
social que queremos. Assim, 
abriremos espaço para uma vida 
efetivamente digna à totalidade 
dos importantes e indispensáveis 
grupos heterogêneos que dão 
origem a um verdadeiro Estado 
Constitucional Democrático de 
Direito.

(*) - É presidente da OAB São Paulo.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)
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D - Advocacia Luso-Brasileira 
A crescente entrada de advogados brasileiros em Portugal propicia a 
realização do I Colóquio da Advocacia Luso-Brasileira, no Conselho 
Regional de Lisboa, nos próximos dias 12 e 13. O encontro reune a 
Ordem de Advogados (OA) de Portugal e representantes da Seção 
São Paulo da OAB. A abertura e o encerramento serão realizados pelos 
dois presidentes das instituições: Caio Augusto Silva dos Santos, da 
OAB-SP e João Massano, do Conselho Regional da OA portuguesa. Na 
programação, o Tratado de Amizade e de Cooperação entre o Conselho 
Regional de Lisboa e a OAB-SP, seguida por uma série de painéis com 
especialistas dos dois países. Inscrições gratuitas pelo e-mail: (centro.
estudos@crl.oa.pt).

E - Escritores e Roteiristas
Acaba de ser lançado o primeiro portal ao vivo de cursos de qualificação 
e serviços para escritores, com foco em ficção. O site oferece uma gama 
de workshops, cursos, grupos de estudos a preços acessíveis – todos 
on-line e ao vivo – de forma a garantir que o maior número possível 
de pessoas possa ser alcançado. O objetivo é ajudar na formação de 
escritores e roteiristas, com cursos que vão de “técnicas de escrita” a 
“como matar seu personagem”. O diferencial da Sala do Escritor para 
outros modelos disponíveis no mercado é que as aulas serão ao vivo. 
Além dos cursos, o site oferece ainda serviços de mentoria, leitura 
crítica e consultoria/coordenação editorial. Mais informações: (www.
saladoescritor.com.br).

F - Brasileiros no Mundo
No próximo dia 17, das 9h às 22h30, no Maksoud Plaza, acontece o 
Focus Brasil. A proposta é dividir com o público informações sobre as 
comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, além de oportunidades 
práticas em diferentes áreas de negócios, investimentos, habitação, 
educação, artes, entre outras. Palestras, workshops e ações que vão 
ajudar o público e empreendedores a compreender essa relação bila-
teral em diversos níveis, diminuindo erros ao se aventurarem fora do 
Brasil e apresentando técnicas úteis que podem ser aplicadas para 
possíveis futuros investimentos. Outro ponto alto do evento, será: 
"Brasileiro no Mundo - desafios e oportunidades”. Saiba mais em: 
(http://focusbrasil.org/).     

A - Certidão de Acreditação 
O Grupo Trasmontano Saúde foi certificado como Nível II no 
Programa de Acreditação das Operadoras da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). O Programa avalia o funcionamento 
das operadoras de planos de saúde com o objetivo de estimular 
a qualidade do setor, promover uma melhoria na gestão das ope-
radoras e proporcionar assim um resultado final cada vez melhor 
para o beneficiário. Os benefícios dessa acreditação é a melhora 
nos processos internos, o que resulta em um melhor atendimento 
para os associados. A Trasmontano saúde é a única de Medicina 
de Grupo da cidade de São Paulo, que conquistou a acreditação na 
ANS (www.trasmontano.com.br). 

B - Antecipação de Recebíveis
Os clientes da ONE7 poderão transformar suas operações de anteci-
pação de títulos em créditos acadêmicos na Fundação Dom Cabral, 
considerada uma das melhores escolas de negócios do mundo, de acordo 
com o Financial Times. A campanha objetiva o estímulo à educação 
como fator-chave para o crescimento sustentável dos negócios. Para 
conquistar os créditos acadêmicos, os clientes precisarão acumular 
um montante mínimo em operações e poderão escolher entre dez 
cursos diferentes na FDC. A ação expressa a busca de sinergia entre 
os atributos da ONE7, como marca educadora, com o que há de valor 
também no dia a dia dos clientes: a saúde dos negócios. Mais informa-
ções: (https://one7.com.vc/).   

C - Supermercado Online
O supermercado 100% online Zipp oferece uma solução de abasteci-
mento doméstico completa, conveniente, econômica e com alto padrão 
de atendimento. E a partir de agora, além da cidade do Rio de Janeiro, 
o Zipp expande seu atendimento para a região serrana – Petrópolis, 
Itaipava e Teresópolis. A ideia é ampliar ainda mais o serviço, chegando 
a São Paulo até o final de 2020. O Zipp quintuplicou seu faturamento 
nos últimos 12 meses e conta com uma base de clientes que consomem 
desde hortifruti orgânicos, produtos veganos, pet até o amaciante, carne 
e iogurte. O boca a boca representa mais de 50% do crescimento e a 
empresa tem um NPS (Net Promoter Score) de 88,2. Mais informações: 
(https://comprezipp.com/).

G - Formação Profissional
Pelo segundo ano consecutivo, a Ibema, uma das três maiores produtoras de 
papelcartão do país, oferta, de maneira gratuita, o curso de Auxiliar Adminis-
trativo, destinado aos jovens entre 14 e 21 anos residentes na comunidade 
do entorno de sua unidade fabril em Turvo, município que registra um dos 
IDHs mais baixos do estado do Paraná. A iniciativa busca aumentar as chan-
ces de inserção no mercado de trabalho - segundo dados do IBGE, a taxa de 
desemprego entre aqueles que estão começando a vida profissional nesta 
região - 27,3% - está acima do dobro da média nacional, registrada em 12,7%. 
Realizada pelo Senai no contraturno escolar, a capacitação tem duração de 
três meses, com 160 horas/aula. Saiba mais: (www.ibema.com.br).  

H - Imóveis do BB 
A Resale, startup que desenvolve soluções para gestão e venda de imó-
veis que retornam ao mercado, provenientes de instituições financeiras, 
prepara o lançamento de um Portal para venda dos imóveis do Banco 
do Brasil em todo o país. A página será exclusiva para a base de ativos 
retornados e será um grande marketplace de ofertas. Serão 1.600 itens 
- casas (61%) e apartamentos (33%) - com o desconto médio de 42% 
em relação ao valor de avaliação. Isso é bem acima da média praticada 
pelos outros bancos: 30%. A startup é a primeira a firmar parceria com 
o banco e fará a comercialização de forma ágil e dinâmica dos imóveis 
para os clientes finais. Outras informações em: (https://resale.com.br/).

I - Milhões de Árvores
A Nestlé anuncia que plantará pelo menos três milhões de árvores em 
seus principais locais de fornecimento de matérias-primas nas Américas 
até 2021. Trata-se da fase inicial de uma iniciativa de reflorestamento 
que faz parte dos planos da empresa para ampliar suas ações na área 
agrícola e implantar soluções ambientais com o objetivo de aumentar 
a neutralização. No Brasil, a Nestlé já começou a plantar em parceria 
com a Fundação SOS Mata Atlântica, que atua na promoção de políticas 
públicas para a conservação da Mata Atlântica. Mais de um milhão de 
mudas são destinadas ao Brasil e a Nestlé definiu as localidades para 
o plantio, considerando as regiões de onde se originam suas principais 
matérias-primas como café, leite, grãos, etc.

J - Obras Públicas 
Em um cenário de grandes transformações na área de infraestrutura 
logística, mais precisamente no setor de portos, aeroportos, rodovias e 
ferrovias, será realizado em Brasília, entre 13 e 15 de maio, o II Encontro 
Nacional de Obras Públicas. O evento, que será realizado no Windsor 
Brasília, irá reunir as maiores autoridades do setor, além de vários 
especialistas, entre eles o ministro de Infraestrutura Tarcísio Freitas. 
Serão discutidos os principais procedimentos e as boas práticas a serem 
observadas na gestão contratual de obras públicas, além da desburo-
cratização das licitações, contratos e a execução de obras públicas no 
país. Mais informações: (41) 98814-7954.

O milho teve crescimento de 23,6% 
e expressivos ganhos de produtividade.

Os dados foram divul-
gados pelo IBGE, 
segundo o qual o 

crescimento do setor decor-
reu do desempenho positivo 
tanto da agricultura quanto 
da pecuária.

Segundo o Levantamento 
Sistemático da Produção 
Agrícola de fevereiro de 
2020, as condições climá-
ticas favoráveis associadas 
a melhorias de preços na 
época do plantio contribu-
íram para o crescimento da 
estimativa anual da produ-
ção de algumas lavouras, 
com destaque para o milho, 
que teve crescimento de 
23,6% e expressivos ganhos 
de produtividade. 

Também registraram es-
timativas de crescimento 
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O Índice de Consumo 
das Famílias registrou sua 
quarta alta consecutiva em 
fevereiro, com aumento de 
3,2% – de 103,5 pontos em 
janeiro para os atuais 106,8 
pontos. Trata-se do melhor 
resultado para um mês de 
fevereiro, desde 2015. Já 
o Índice de Confiança do 
Consumidor obteve eleva-
ção de 8,7% – 131,8 pontos 
em fevereiro ante os 121,3 
pontos de janeiro.

De acordo com a Feco-
mercioSP, houve melhora 
na percepção das condições 
econômicas atuais, com 
juros reduzidos e abertura 
de crédito, o que motiva 
o consumidor a continuar 
comprando. Assim, a pró-
xima data comemorativa, a 
Páscoa, deve movimentar o 
setor de turismo, em razão 
do feriado prolongado, e o 
comércio de forma geral. 
Há uma expectativa de 
aumento de 2% nas vendas 
no mês de abril, na compa-

A Páscoa deve movimentar o setor de turismo 
e o comércio de forma geral.

newtrade.com/reprodução

Indústria do 
brinquedo cesceu 
de 6% em 2019

O ano de 2019 fechou em R$ 
7,290 bilhões de faturamento 
para a indústria brasileira do 
brinquedo, pouco mais de 
6% acima de 2018 (R$ 6,871 
bilhões), ano que já havia supe-
rado o anterior em quase 8%.

Dede 2011, quando registrou 
R$ 3,460 bilhões, o faturamen-
to da indústria vem crescendo 
continuadamente.  Mantidas 
as variáveis atuais, o cresci-
mento deste ano pode ficar em 
torno dos mesmos 6%.

De acordo com a estatística 
anual da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinque-
dos, a sazonalidade das vendas 
ao longo de 2019 permaneceu 
semelhante aos anos anterio-
res, concentradas em mais 
de 57% nos meses de julho, 
agosto, setembro, outubro 
e novembro, para abastecer 
as lojas no Dia das Crianças 
e Natal. 

Cerca de 52% da produção 
é feita no Brasil e 48% vêm do 
exterior. Os dados foram anun-
ciados na abertura da ABRIN 
2020 – Feira Internacional 
de Brinquedos, que vai até 
amanhã (11), no Expo Center 
Norte. A terceira maior feira 
do setor no mundo e a maior 
na América Latina conecta 
expositores, compradores e 
visitantes profissionais em 
torno de 1.500 lançamentos 
da indústria de brinquedos 
(AI/Abrinq).

PIB do setor agropecuário 
cresceu 1,3% em 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária cresceu 1,3% em 2019, totalizando R$ 322 bilhões
do mercado internacional, 
que favoreceram os preços 
e as exportações desse se-
tor. As relações comerciais 
com a China, devido à forte 
redução de seu rebanho 
ocasionado pela peste su-
ína, contribuem para esse 
resultado.

No total, o PIB brasileiro 
fechou 2019 com crescimen-
to de 1,1% frente a 2018. A 
Agropecuária cresceu 1,3%, 
a Indústria cresceu 0,5% e o 
setor de Serviços, 1,3%. O 
PIB totalizou R$ 7,3 trilhões 
em 2019. A participação das 
atividades econômicas no 
PIB em 2019 foi de 5,2% da 
Agropecuária, 20,9% da In-
dústria e de 73,9% do setor 
de serviços. (Fonte: Redação 
AI/SI).

anual as culturas de algodão 
(39,8%), laranja (5,6%) 
e feijão (2,2%). Em con-
trapartida, importantes 
culturas tiveram redução 
de produção na estimativa 
anual de 2019. São elas 
o café (-16,6%), arroz 

(-12,6%), soja (-3,7%) e 
cana-de-açúcar (-1%). Em 
2018, o crescimento do PIB 
do setor agropecuário foi 
de 1,4%.

A pecuária teve seu de-
sempenho influenciado po-
sitivamente pelas condições 

Aumentam a confiança e intenção 
de consumir das famílias

ração com o mesmo período 
de 2019, no Estado de São 
Paulo.

Ainda, segundo levanta-
mento da Entidade, 40% dos 
consumidores estão dispos-
tos a fazer compras à vista, 
por isso, a recomendação é 
de que os estabelecimentos 
ofereçam desconto para os 
pagamentos nessa moda-
lidade ou contemplem os 
clientes com brindes. Além 
disso, pode-se ampliar a 

estratégia de vendas indo 
até o consumidor em seu 
local de trabalho, visto 
que muitos deixam para 
comprar na véspera. 

E é sempre bom ter to-
das as opções de meios de 
pagamentos disponíveis no 
mercado, uma vez que com 
os avanços tecnológicos é 
possível efetuar a transação 
por QR code e aplicativos 
que geram cashback ou des-
contos (AI/FecomercioSP).

Negócios
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