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Como fica a 
reforma tributária com 

a pandemia?

A reforma tributária já 
é uma discussão antiga. 
O Brasil é o país com 
uma das mais altas 
cargas tributárias do 
mundo 

Por aqui, trabalha-se 
mais de cinco meses 
– 153 dias, para ser 

específico – apenas para 
pagar impostos. Somente no 
restante do ano recebemos 
para nós mesmos. Após tur-
bulências econômicas vividas 
nos últimos anos, somos agora 
acometidos pelos impactos 
da pandemia da Covid-19, 
que nos faz estar cada vez 
mais perto de um colapso no 
sistema financeiro. 

Algumas medidas emergen-
ciais foram tomadas, mas o 
que se espera agora são outras 
medidas rápidas para conter 
o agravamento da crise, sob 
pena das empresas fecharem 
as portas e trabalhadores 
perderem seus empregos. 
Contudo, há um projeto na 
Câmara que propõe a cria-
ção de um Super Refis para 
dívidas contraídas até o fim 
da pandemia. O texto prevê 
o parcelamento de débitos 
tributários e o perdão de até 
90% de multas. 

Na prática, a proposta de-
sonera empresas e pessoas 
físicas de pagar os débitos 
contraídos até dezembro, 
quando termina o Estado 
de calamidade pública de-
cretado pelo governo. Mas é 
preciso ser mais estratégico 
que isso, afinal, nem todas as 
empresas conseguirão provar 
que deixaram de pagar um 
tributo por falta de condições. 
Outra medida estudada pelo 
governo é a volta da chamada 
Carteira Verde Amarela, com 
modelo de aposentadoria por 
capitalização. 

Com ela, os empresários 
estariam desobrigados de uma 
série de encargos e poderiam 
destinar o valor economizado 
na manutenção da atividade 
empresarial, ou até mesmo 
em novos investimentos na 
empresa, quitação de dívi-
das ou contratação de mais 
colaboradores, aumentando 
a geração de emprego. 

A ideia de incluir novos tra-
balhadores no novo regime de 
Previdência, excluindo a con-
tribuição previdenciária sobre 
suas folhas de pagamento, 
pode aliviar o caixa de muitas 
empresas, tendo em vista que, 

no Brasil, a maioria delas se 
utiliza de muita mão de obra 
e ainda pouca automação de 
processos.

Porém, o que é preciso ter 
em mente neste momento, 
é aliar qualquer proposta a 
uma política de manutenção 
de empregos, como no caso 
da MP 936, que permitiu às 
empresas reduzir a jornada 
de trabalho e o salário dos 
empregados a fim de garantir 
a estabilidade do trabalhador. 
Nesse caso, o governo entrou 
com um subsídio de R$ 51,6 
bilhões, bancando parte dessa 
redução salarial.

Enquanto novas alterna-
tivas e benefícios tributá-
rios não estão disponíveis, 
as empresas precisam ter 
atenção redobrada à forma-
ção de dívidas tributárias e, 
dentro das possibilidades de 
caixa, fazer parcelamentos 
ou administrá-las de outra 
forma. Ser assessorado por 
uma consultoria jurídica, 
financeira e contábil, neste 
momento, é imprescindível 
para atravessar a crise com o 
menor desgaste possível. 

Esse tipo de assessoria 
tributária irá identificar quais 
impostos podem ser objeto 
de parcelamentos e quais 
outros realmente precisam 
ser pagos em dia, sob risco 
de repercussão penal. A aná-
lise dos possíveis acréscimos 
financeiros da dívida tributá-
ria pelo atraso, como multa 
e juros, é importante para 
projetar pagamentos futuros 
adequados ao fluxo da caixa 
futuro da empresa.

Os empresários estão imer-
sos em problemas e preocupa-
ções, quando o ideal era que 
eles estivessem focados em 
maneiras de redimensionar 
seus negócios, desenvolver 
novos produtos, entender as 
expectativas de seus clientes 
e como podem atendê-las. É 
importante dividir as respon-
sabilidades para resolvê-las 
sem maiores transtornos.

De modo geral, é preciso 
uma grande aliança entre 
governo, empresas e traba-
lhadores, de modo a garantir 
emprego e renda, além de 
dar uma sobrevida às com-
panhias. Somente assim, po-
deremos continuar firmes até 
que se promova uma reforma 
tributária mesmo em meio à 
pandemia.

(*) - É advogado especialista 
em Direito Tributário e líder 

da área tributária do Marcos 
Martins Advogados.

 Ângelo Ambrizzi (*)

O isolamento social que está em curso atualmente, 
como uma medida preventiva ao novo Coronavírus, 
tem tido um impacto majoritariamente negativo na 
economia. Muitos negócios deixaram de funcionar, re-
duziram sua operação ou passaram a trabalhar apenas 
por delivery, como restaurantes. 

Nesse cenário de muita incerteza, parte da popula-
ção sofreu redução de salário ou até mesmo perdeu o 
emprego. Por essa razão, o Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR), 
traz algumas dicas para cuidar das finanças pessoais 
nesta crise. 
 1) Tabele seu orçamento - Fazer uma lista com 

todos os gastos fixos mensais como eletricidade, 
água, aluguel, internet, telefone e TV para se ter 
uma noção exata de quanto se gasta por mês é 
uma boa estratégia, assim é possível enxergar 
melhor onde se gasta o dinheiro e administrá-lo 
da melhor maneira possível nesta crise. 

 2) Reduza os custos - Avalie a tabela dos gastos e 
veja onde pode acontecer uma redução ou corte 
de despesas. Economista e presidente do IBEVAR, 
Claudio Felisoni de Angelo, afirma que essa etapa 
faz toda a diferença. Algo interessante de se fazer 
é tentar diminuir os gastos fixos, como aluguel, 
conversando com imobiliária ou proprietário e 
fazendo uma proposta de redução. 

  Além disso, cortar consumos que não são de pri-
meira necessidade, como streamings, academia e 
clubes de assinatura também pode ser uma alter-
nativa. Aproveite para consumir o maior número 
possível de informações gratuitas, já que muitas 
empresas e plataformas disponibilizaram seus 
conteúdos online neste período. 

 3) Não faça grandes dívidas - Se está pensando 
em trocar de carro, celular ou adquirir algum ou-
tro item com preço mais alto, espere. Adie essas 
decisões por alguns meses, uma vez que não é 
recomendável fazer compras parceladas e ficar 
com pendências a longo prazo em um momento 
de incertezas. 

  Ficar tanto tempo em casa pode despertar um 
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Organize-se para garantir um futuro melhor e mais seguro 
para seu orçamento.

O novo canal de venda 
também será adota-
do pelos artesãos do 

Nordeste, que já procuram 
as vendas online para en-
frentar a crise, que afetou 
a economia do país e do 
mundo, atingindo prin-
cipalmente os pequenos 
negócios.

Um dos segmentos das 
IG beneficiado com a pan-
demia foi o de vinhos, 
principalmente do Sul do 
país. “Produzimos uma 
vez por ano e essa safra de 
2020 aconteceu quando 
ainda não tinha a crise do 
Coronavírus”, conta Jaime 
Milan, consultor da Apro-
vale, entidade gestora da 
Denominação de Origem 
Vale dos Vinhedos, no Rio 
Grande do Sul. “O vinho 
passou a ser a bebida da 
quarentena e por isso 
passou a ter uma grande 
comercialização, princi-
palmente no e-commerce”, 
comemora.

Ao contrário do vinho, o 
comércio de queijo da IG 
Canastra, em Minas Gerais, 
teve uma queda no início da 
fase de isolamento social. 
Muitas micro e pequenas 
empresas da região dimi-

Um dos segmentos das IG beneficiado 
com a pandemia foi o de vinhos.
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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: JERRY ADALBERTO DE LIMA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 25/06/1971, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edgard de Lima e de Nair 
Despezi de Lima. A pretendente: CASSIA CRISTINA GREGHI, profissão: esteticista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/09/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jayme Greghi e de 
Maria Antonia de Faria.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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 pretendente: TATIANE RODRIGuES DA SILVA, profissão: supervisora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flaviano Rodrigues da Silva e de Al-
demira Leite Bizerra. A pretendente: JuLIANE SuELLEN BARBOSA DOS SANTOS, 
profissão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson 
Aparecido Faria dos Santos e de Daniela Aparecida Barbosa.

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: REGINALDO VERGILIO, profissão: funcionário público federal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista Vergilio e de Idilazir Etelvina de 
Paula Vergilio. A pretendente: NILDECI MARQuES DOS SANTOS FREIRE, profissão: 
agente de correios, estado civil: solteira, naturalidade: Calumbi, PE, data-nascimento: 
02/07/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilberto Marques dos 
Santos e de Neide Maria Freire Marques.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Indicações Geográficas estão criando 
novas formas de vender seus produtos
Em meio à crise causada pelo novo Coronavírus, os produtores das Indicações Geográficas (IGs) também 
estão procurando novas alternativas e uma delas é o e-commerce e as redes sociais, como já vem 
acontecendo com as vinícolas do Vale dos Vinhedos e os produtores de queijo da Canastra

Instituto do Bordado Filé 
da IG da Região das La-
goas Mundaú-Manguaba, 
de Alagoas (Inbordal). 
“Temos que nos reinven-
tar e nos adaptar a esse 
momento”, diz a artesã, 
que também está criando 
uma plataforma de comér-
cio online. Mas tanto o 
segmento de vinhos como 
o do queijo e artesanato 
acreditam na retomada do 
turismo em suas regiões. 

Segundo os produtores, 
em todos os municípios 
onde estão localizadas as 
Indicações Geográficas, as 
prefeituras já estão adotan-
do protocolos de segurança 
e higiene para receber 
visitantes em breve, acre-
ditando no potencial das 
IGs para atrair turistas que 
querem conhecer produtos 
diferenciados e únicos, 
vivenciar a experiência de 
produção e mergulhar na 
cultura desses territórios. 

Confira o debate sobre 
Indicações Geográficas 
e as oportunidades para 
os produtos típicos do 
Brasil no canal do Sebrae 
no Youtube (https://www.
youtube.com/watch?v=-
Z-YH97JTo30&t=147s).

nuíram a produção nesse 
período. Mas, segundo João 
Carlos Leite, presidente da 
Associação dos Produtores 
de Queijo Canastra (Apro-
can), apesar da diminuição 
das encomendas pelas lojas 
de queijos e da queda nos 
preços nesse período, os 
negócios estão sendo re-
tomados.

“Tivemos que modificar 
a logística e uma das alter-
nativas foi o e-commerce, a 
venda pelo WhatsApp e ou-
tros canais digitais”, explica 
o produtor, ressaltando 
que até mesmo os valores 
antes cobrados estão sendo 

retomados. “Hoje já está 
faltando queijo”, observa. 
No Nordeste, o principal 
prejudicado com a crise foi 
o segmento do artesanato. 
Por conta disso, muitos ar-
tesãos procuraram outras 
alternativas para sobrevi-
ver à crise. Exemplo disso 
foram as mulheres que tra-
balham com o bordado-filé, 
um dos produtos típicos 
de Alagoas e uma fonte de 
renda de muitas famílias 
do estado. 

“Muitas artesãs estão 
fazendo máscaras e en-
feites”, conta Petrúcia 
Lopes, vice-presidente do 

Como organizar as finanças 
pessoais neste momento crítico

certo consumismo nas pessoas, uma vez que 
muitas podem ter um pouco mais de tempo livre. 
Com a crise, é fundamental se perguntar antes de 
comprar algo se o item é realmente necessário e 
se tem um preço acessível para o momento. 

 4) Crie uma reserva de emergência - O propósito 
da reserva de emergência é que o indivíduo passe 
por uma situação inesperada de grandes gastos 
com certa tranquilidade, sem precisar pedir em-
préstimos e ficar endividado. Por isso, é importante 
sempre separar parte da renda, se possível, para 
esse destino, se prevenindo de futuros imprevistos. 

O importante, aqui, é criar o hábito de guardar dinhei-
ro, independentemente do montante. É claro que neste 
momento, não será possível desprender uma grande 
parcela de sua renda mensal na reserva de emergência, 
mas pode ser uma boa hora para entender a importân-
cia de economizar e se sentir um pouco mais seguro. 

“Estamos em uma hora de grande preocupação, mas 
que não irá durar para sempre, pois toda crise sempre 
tem um fim. Por isso, organize-se e tome todos os cui-
dados recomendados, para garantir um futuro melhor 
e mais seguro para seu orçamento familiar”, conclui 
o presidente do IBEVAR, Claudio Felisoni de Angelo. 
Fonte e mais informações: (www.ibevar.org.br).

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: THIAGO SILVA PEREIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão secu-
ritário, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 04/06/1988, residente e 
domiciliado em São Miguel Paulista, São Paulo - SP, filho de Edmilson Pereira Costa 
e de Vera Lucia da Silva Cunha. A pretendente: ELIENE ALVES DE SOuZA, estado 
civil divorciada, profissão aposentada, nascida em Juazeiro - BA, no dia (22/11/1965), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Euclides Maximo de 
Souza e de Jandira Alves de Souza.

O pretendente: DENIS HERNANDES LOPEZ, estado civil solteiro, profissão analista de 
marketing, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 15/02/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Nieblas Lopez e de Eli-
zabeth Hernandes Lopes. A pretendente: CAROLINA DOS SANTOS MARTINS, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Suzano - SP, no dia (26/08/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Soares Martins 
e de Jucele dos Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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