
Todas as manchetes 
e noticiários, nas 
últimas semanas, por 
motivos evidentes e 
por razões de saúde 
pública, estamparam 
com extremo destaque 
a necessidade de 
quarentena em razão da 
pandemia da Covid-19

Entretanto, um dos gra-
ves e danosos reflexos 
impostos pelo isola-

mento social se observou na 
atividade comercial, uma vez 
que estabelecimentos empre-
sariais que exercem os mais 
variados processos sociais 
passaram a ficar impossibilita-
dos de funcionar, com exceção 
dos serviços essenciais. 

Especificamente, o setor de 
bares e restaurantes foi um 
dos segmentos diretamente 
afetados, pois, diante da pos-
sibilidade de contágio não se 
pode mais atender presencial-
mente seus clientes, devendo, 
por precaução, executar seus 
serviços exclusivamente, por 
meio de delivery, seja próprio 
ou por aplicativos. 

Observe-se que em razão do 
atual cenário, estes estabele-
cimentos acabaram operando 
de maneira muito inferior ao 
normal, com salões vazios e 
funcionamento somente das 
suas cozinhas, o que gerou e 
ainda gerará inúmeros preju-
ízos, principalmente, porque 
toda a equipe de garçons, 
atendentes e ajudantes não 
poderão trabalhar, mas con-
tinuarão a onerar a folha de 
pagamento. 

Foi justamente com o in-
tuito de evitar demissões em 
massa que o governo editou 
e publicou em 1º de abril, a 
Medida Provisória n. 936, a 
qual trouxe alternativas para 
a preservação do emprego e 
a continuidade das atividades 
empresariais durante a crise 
do covid-19. 

Basicamente, se trata da 
possibilidade de os estabe-
lecimentos suspenderem os 
contratos de trabalho ou com-
binarem com seus funcioná-
rios uma redução na jornada 
e no salário de até 70%. A MP 
estabelece que o governo fe-
deral arcará com o percentual 
de redução com base no valor 
do seguro desemprego. 

A MP serve para todos os 
empregados com carteira 
assinada, que ao aderir ao 
acordo, terão estabilidade 
durante sua duração. Aqueles 
que não se enquadram são 
os que já estão recebendo o 
seguro-desemprego, funcio-
nários do setor público ou 
de subsidiárias de empresas 
públicas. 

Por conseguinte, para os 
que optarem pela suspensão 
das atividades, o governo 
pagará a parcela integral de 
seguro-desemprego, que gira 
em torno de R$1.045,00 à 
R$1.813,03. Já para empresas 
que faturam mais de R$4,8 
milhões ao ano, podem sus-
pender suas atividades em 
70%, mas devem manter o 
salário de um terço para os 
trabalhadores em contrato de 
suspensão, como uma com-
plementação salarial. 

E, em caso de demissão, não 
terá nenhuma implicação no 
recebimento do competente 
benefício previdenciário. 

Quanto à redução de jornada, 
ela varia em conformidade 
com os grupos de proteção. 
Todas essas novas práticas 
adotadas pelo governo - elo-
giosas -, foram estruturadas 
para evitar demissões em 
massa; contudo, caberá, ain-
da, ao Poder Público, cada vez 
mais, adotar outras medidas 
contínuas, como: isenção de 
taxas e impostos e demais 
espécies de auxílios e subsí-
dios aos empresários, a fim 
de viabilizar a preservação da 
empresa e sua função social. 

Vê-se, assim, que o mo-
mento é de solidariedade e 
união, onde o particular e o 
governo deverão andar juntos, 
sem ataques, revanchismos e 
ideologias vazias (diga-se de 
passagem, muitas vezes essas 
ditas "ideologias" tratam-se de 
conceitos ultrapassados e ina-
propriados para a discussão, 
somente colocados à baila, 
para encobrir e escamotear 
escândalos e tirar o foco de 
acusações e de desvios na 
função pública). 

A pandemia do Coronavírus 
é algo sério. Estamos tratando 
de vidas humanas e não de 
commodities que podem ser 
trocadas ou compradas no 
livre mercado. A pandemia 
não pode ser tratada de ma-
neira amadora, superficial, 
com politicagem ou provei-
to eleitoreiro ou, ainda, de 
forma jocosa, como se fosse 
algo "fantasioso" - quem as-
sim pensa ou se expressou, 
se arrependerá -, ficará nos 
anais da história os ridículos 
rompantes de ignorância, 
imaturidade e desprezo à vida 
humana. 

Ademais e por fim, no sen-
tido específico de preservar 
a atividade empresarial e 
resgatar a economia, deve-
remos passar a estudar o 
melhor papel que deverão 
ter, neste momento histórico, 
as instituições financeiras e 
as recém-criadas Empresas 
Simples de Crédito, as quais 
terão fundamental participa-
ção no fomento da atividade 
empresarial, viabilizando a 
concessão de crédito com 
taxas de juros baixos e sem 
burocracia. 

Em suma, deveriam ser es-
sas as verdadeiras preocupa-
ções de nossos governantes, 
pensando já, na simplificação 
de procedimentos, na desbu-
rocratização empresarial total 
e com atitudes concretas, 
como, por exemplo: a desne-
cessidade de apresentação de 
certidão negativa de débito, 
quando da busca de crédito 
aos empresários em dificulda-
de e sem capital de giro, facili-
dades para o desenvolvimento 
empresarial e incentivos 
plenos para a livre iniciativa 
dos empreendedores. Seriam 
esses os importantes passos a 
serem seguidos neste momen-
to de crise. 

Enfim, ficamos na torcida 
por melhores tempos, com 
o absoluto e necessário iso-
lamento social, método de 
rigor técnico científico e, 
essencialmente, apreço e 
respeito à vida humana. Com 
perseverança e fé, em breve 
retomaremos nossas vidas. 

(*) - Doutor em Direito pela PUC/
SP e ex-presidente da JCESP e ex-
secretário do Senacon, é professor 

de Direito Político, Econômico e 
Comercial da Universidade Presbiteri-

ana Mackenzie e da PUC/SP.

Armando Luiz Rovai (*)

MP 936 - suas aplicações e 
consequências para o setor 
de bares e restaurantes
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Com restrições, Espanha 
começa a reabrir indústrias

Em uma tentativa de retomar a indústria 
e alguns serviços não essenciais, come-
çou ontem (13) um afrouxamento do 
"lockdown" por toda a Espanha. Voltaram 
a trabalhar as indústrias de produtos não 
essenciais - que não conseguem operar 
de maneira remota - e também o setor da 
construção civil, com ações de segurança 
reforçadas, como a implantação de medi-
das de higiene obrigatórias e checagem 
de temperatura.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, 
pediu ainda que as empresas façam turnos 
de trabalho com horários diferenciados, 
para evitar aglomerações nos deslocamen-
tos dos funcionários, e se comprometeu a 
distribuir milhões de máscaras de proteção 
no transporte público. 

Bares, restaurantes, aparelhos culturais 
e comércio não essencial continuam fecha-
dos sem prazo determinado.

A medida foi duramente criticada por 
especialistas no combate à Covid-19, que 
afirmam que o país ainda não conseguiu 
estabilizar a transmissão do vírus e que não 
seria a hora de relaxar medidas. 

Também foi alvo de protestos do governo 
da Catalunha - o segundo em número de 
casos e mortes -, que chamou a medida de 
"imprudência" e uma "temeridade".

A Espanha vem registrando uma leve e 
gradual queda nos números, que ainda se 
mantém muito altos, tanto nos contágios 
como nas vítimas. Nas últimas 24 horas, 
foram registradas 517 mortes, elevando o 
total de falecimentos para 17.489 (alta de 
3% na comparação com o dia anterior), e 
um aumento de 2% no número de casos 
totais, chegando a 169.496 contaminados. 
Já nas curas, são 64.727 pessoas que con-
seguiram se recuperar da doença (ANSA).

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de montagem de elevador, nascido em Moreilândia, PE, no dia (14/05/1979), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Grigorio Sebastião Pereira 
e de Abedisia Ferreira de Carvalho. A pretendente: ERIVANIA AGUSTINHO ALVES, 
estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em Moreilândia, PE, no dia 
(08/05/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agustinho 
Antonio Alves e de Maria Gorete Alves.

O pretendente: RENATO FERREIRA CHAGAS, estado civil divorciado, profissão professor 
de educação física, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/10/1977), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ursulino Ferreira Chagas e de Selsa Garcez 
Chagas. A pretendente: JEMIMA CASSIA DERZIÉ, estado civil solteira, profissão gerente 
ecommerce, nascida em Osasco, SP, no dia (24/08/1978), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Monteiro Derzié e de Doroty Paiva Derzié.

O pretendente: DERMIVAL OLIVEIRA SANTANA, estado civil solteiro, profissão prensita, 
nascido em Lajedinho, BA, no dia (24/03/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agenário Santana Reis e de Ana Maria de Oliveira. A pretendente: 
SOLANGE HERCULANO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de acabamentos, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (07/06/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anelio Herculano e de Maristela Fernandes Herculano.

O pretendente: MARCOS PAULO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão empaco-
tador, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (15/08/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Astolfo da Silva e de Isaura Biajolli da Silva. A pretendente: 
LUCILENE DA SILVA DE ARAÚJO, estado civil viúva, profissão empregada doméstica, 
nascida em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (03/10/1965), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Cassimiro da Silva e de Rute Alves da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO, estado civil divorciado, profissão pin-
tor, nascido em Campinas, SP, no dia (03/07/1974), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Pinto. A pretendente: MARIA JOSE DE LIMA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Escada, PE, no dia (04/07/1973), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Jacinto de Lima e de 
Josefa Francisca de Lima.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: PAULO DA SILVA BARROS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/01/1966, cobrador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Edesio Feliciano de Barros e de Zaira da Silva Barros; A preten-
dente: ELIZABETH CARILO MARTINS, brasileira, divorciada, nascida aos 19/02/1971, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Athildes Vicente Martins e de Catarina Carilo Martins.

O pretendente: TARLEy RIBEIRO COSTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/07/1989, pastor, natural de Teófilo Otoni - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Francisco da Silva Júnior e de Grecia Apareci-
da Ribeiro Costa; A pretendente: ANDREA CARVALHO DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/01/1998, confeiteira, natural de Santaluz - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Basilio Carvalho dos Santos e de 
Marcina Carvalho dos Santos.

O pretendente: VITOR ARAUJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/02/1999, 
balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Lucio Mauro Vieira da Silva e de Fatima de Araujo da Silva; A pretendente: 
BEATRIZ FLAUSINO NOEL, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/2000, auxiliar ad-
ministrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Eli Marcos Noel e de Ana Lucia Pereira Flausino Noel.

O pretendente: THIAGO ANDRADE RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/12/1983, 
farmacêutico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Natalino de Oliveira Ramos e de Maria José Andrade Souto Ramos; A 
pretendente: LUANA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/01/1995, 
auxiliar de costura, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Manoel Jose da Silva e de Maria Lucia Pereira da Silva.

O pretendente: WEDERSON APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/09/1984, motorista, natural de Andradina - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João Bosco dos Santos e de Ednilda Pereira Bosco dos Santos; 
A pretendente: ANDREZA SILVESTRE DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 
10/05/1996, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, filha de Jeildo Silvestre da Rocha e de Valdecir Silvestre da Rocha.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: JOELSON COSTA MODESTO, profissão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/02/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Modesto Neto e de Maria da Paz Costa Modesto. A 
pretendente: MARIA JOSÉ GONÇALVES SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tapiranga, BA, data-nascimento: 19/03/1967, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Horacio dos Santos e de Maria Gonçalves dos Santos.
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

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

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
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Com a pandemia do Coronavírus mui-
tas pessoas passaram a fazer compras 
on-line e a adotar o home office, passando 
a utilizar mais a internet. Com tanta gente 
“navegando” por aí os cibercriminosos 
tem mais oportunidades, e a cada dia tem 
um novo meio de roubar dados. Muitos 
deles utilizam uma prática conhecida 
como Phishing – e-mails ou sites falsos 
induzem o usuário a revelar informações 
pessoais, como senhas ou cartão de cré-
dito, CPF e número de contas bancárias.

Recentemente identificaram envio de 
e-mails em que os criminosos fingem ser 
de algum hospital local, informando aos 
destinatários que eles foram expostos ao 
novo Coronavírus e precisam ser testa-
dos. “Os cibercriminosos estão tentando 
tirar proveito da pandemia. Usando o 
medo e a ansiedade gerada pela doença. 
Os autores dessas ameaças surgem para 
assustar as pessoas e fazê-las abrir arqui-
vos maliciosos”, afirma Achiles Batista 
Ferreira Junior, professor e especialista 
em marketing do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

No e-mail, visto a primeira vez no 
Canadá, o criminoso informa ao desti-
natário que ele deve fazer um teste para 
saber se está contaminado pelo novo 
Coronavírus, porque entrou em contato 
com um amigo ou parente que testou 
positivo para Covid-19. Ainda solicitam 
que a vítima imprima o anexo, com o 
nome EmergencyContact.xlsm, e o leve 
à unidade de saúde mais próxima para 
a realização do exame. Junior ressalta 
que é importante entender como é feito, 

A situação incomum 
fez com que dúvidas 
e dilemas surgissem 

na mente das pessoas e de 
investidores. Para ajudar 
a elucidar esse momento 
econômico, Claudio Mu-
nhoz, consultor financeiro 
que atende pelo GetNinjas, 
maior aplicativo de con-
tratação de serviços da 
América Latina, explica 
sobre o efeito da crise nos 
investimentos. 

A Renda Fixa é um tipo 
de investimento conhecido 
por sua segurança e por 
ter baixos riscos e volatili-
dade para os investidores. 
Porém, a crise da Covid-19 
impactou o rendimento 
de tal investimento, pois 
o Copom reduziu a Taxa 
Selic para 3,75% ao ano, o 
menor valor histórico. Além 
disso, outros investimentos 
em renda fixa indexados 
ao IPCA e CDI também so-
freram quedas. Apesar do 
baque, os investidores não 
tiveram tanto prejuízo com 

Em momentos de instabilidade, é comum que o interesse dos 
investidores se guiem pela segurança.
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Como a pandemia afeta a 
saúde financeira dos brasileiros
De uma semana para outra, a bolsa de valores brasileira despencou, o dólar bateu recordes e até os 
investimentos no Tesouro Direto vacilaram um pouco

Em momentos de insta-
bilidade, é comum que o 
interesse dos investidores 
se guiem pela segurança e 
por isso, há maior compra 
de dólar, por exemplo. Po-
rém, há outro tipo de ativo 
financeiro que oferece tanto 
rentabilidade quanto estabi-
lidade: o ouro. Porém, antes 
de qualquer investimento 
por impulso, Cláudio reco-
menda que o interessado 
busque estudar e entender 
todas as nuances desse in-
vestimento. 

"O cuidado que se deve ter 
é exatamente conhecer bem 
suas características e ten-
dências", aconselha o con-
sultor financeiro. Além disso, 
o profissional ressalta que 
para os investidores se reor-
ganizarem financeiramente, 
é necessário consultar boas 
fontes de informações sobre 
finanças e que aprimorem 
a maneira de se pensar e 
investir o dinheiro. Fonte 
e mais informações: (www.
getninjas.com.br).

a alteração da Taxa Selic. 
"Aqueles que investem em 
renda fixa não tiveram gran-
des perdas, e sim, deixaram 
de ganhar o que não significa 
propriamente um prejuízo", 
comenta o consultor finan-
ceiro. 

Apesar de trazer ganhos 
mais expressivos em um 
menor espaço de tempo, 
se comparado com a Ren-
da Fixa, a Renda Variável 
apresenta riscos mais altos 
para seus investidores. 
Sendo assim, o impacto 

da pandemia aumentou 
a volatilidade das ações. 
Quando essa volatilidade 
irá diminuir é uma questão 
que ainda não tem uma res-
posta definida, assim como 
o fim da pandemia. "Pode-se 
levar a crer que a crise na 
bolsa deve levar o mesmo 
prazo que a pandemia, cer-
ca de 4 a 5 meses" projeta 
o profissional. Além disso, 
Cláudio pontua que a pos-
sibilidade de uma recessão 
pós-Coronavírus não deve 
ser descartada. 

Cibercriminosos aproveitam pandemia 
para roubar dados de usuários

Atenção às mensagens e e-mails 
que lhe peçam para clicar em links 

muito generosos.
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para não ser atraído ou prejudicado por 
essa prática virtual maldosa. 

“Nesse processo de isolamento social, 
as pessoas tendem a buscar algumas 
recompensas causadas pela insegurança 
e falta de atenção, e é nesse momento 
que você tem que ficar mais ligado”, 
afirma. O nome phishing (que em inglês 
corresponde a pescaria), já sugere como 
é a prática. A ação ocorre quando se tem 
o objetivo criminoso de “pescar” infor-
mações e dados pessoais utilizando do 
envio de mensagens não reais (fakes). 
Lembre-se do ditado: ‘Quando a esmola 
é demais o santo desconfia’”, aconselha 
Junior.

O professor explica que o melhor meio 
de se prevenir é ser pudente, não abrir 
links de e-mails não solicitados ou nas 
redes sociais, não passar suas senhas e 
dados para ninguém, verificar se a URL do 
site (endereço) está escrita corretamen-
te e, em site de compras, sempre buscar 
o cadeado (que fica perto da URL). Para 
saber mais acesse: (www.uninter.com).
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