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Interessante
A HISTÓRIA DO CARNAVAL....
A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras
manifestações carnavalescas foi o entrudo, uma festa de origem portuguesa que, na
colônia, era praticada pelos escravos. Estes saíam pelas ruas com seus rostos pintados,
jogando farinha e bolinhas de água de cheiro nas pessoas. A festa era considerada uma
prática violenta e ofensiva, em razão dos ataques às pessoas com os materiais, mas era
bastante popular.
As marchinhas de carnaval surgiram também no século XIX e o samba somente
surgiria por volta da década de 1910. Na Bahia, os primeiros afoxés surgiram na virada
do século XIX para o XX, com o objetivo de relembrar as tradições culturais africanas.
Por volta do mesmo período, o frevo passou a ser praticado no Recife, e
o maracatu ganhou as ruas de Olinda.
Ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se ainda mais no Brasil e conheceu uma
diversidade de formas de realização, tanto entre a classe dominante como entre as
classes populares. Por volta da década de 1910, os corsos surgiram, com os carros
conversíveis da elite carioca desfilando pela avenida Central.
Entre as classes populares, surgiram as escolas de samba na década de 1920. As
primeiras escolas teriam sido a
e a Vai como

Deixa Falar, que daria origem à escola Estácio de Sá,

Pode, futura Portela. A primeira disputa entre as escolas se deu em 1929.

Em 1950, na cidade de Salvador, o trio elétrico surgiu após Dodô e Osmar utilizarem
um antigo caminhão para colocar em sua caçamba instrumentos musicais por eles tocados
e amplificados por alto-falante, desfilando pelas ruas da cidade. Eles fizeram um enorme
sucesso. Um novo veículo foi utilizado, com a inscrição “Trio Elétrico” na lateral, o trio
elétrico conheceria transformação em 1979.
As

escolas

de

samba

e

o

carnaval

carioca

passaram

a

se

tornar

uma

importante atividade comercial a partir da década de 1960 e a Prefeitura do Rio de
Janeiro passou a colocar arquibancadas na avenida Rio Branco e a cobrar ingresso para
ver o desfile. Em São Paulo, também houve o desenvolvimento do desfile de escolas de
samba a partir desse período.
O carnaval, além de ser uma tradição cultural brasileira, passou a ser um lucrativo
negócio do ramo turístico e do entretenimento. Milhões de turistas dirigem-se ao país
na época de realização dessa festa, e bilhões de reais são movimentados na produção e
consumo dessa mercadoria cultural.
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Concorda?
O ANO SÓ COMEÇA MESMO DEPOIS DO CARNAVAL?
Com certeza você já ouviu a expressão cultural brasileira que diz que o ano só começa
mesmo depois do carnaval.
Sendo o carnaval o maior e mais importante evento cultural do Brasil, é depois da quartafeira de cinzas, que alguns profissionais ligados à indústria carnavalesca começam suas
árduas tarefas de avaliação, correção, melhoria, planejamento e execução das atividades
necessárias para o carnaval do ano seguinte.
Embora, com certeza, os meses de janeiro e fevereiro sejam períodos que muita gente
curte as merecidas férias, milhões de brasileiros trabalham duro entre o Réveillon e o
carnaval. Milhões de reais em negócios também são feitos neste período, principalmente
para os profissionais do transporte, turismo, hotelaria, lazer e entretenimento (serviços
em geral).
Portanto, é um grande mito acreditar que no Brasil as coisas começam acontecer somente
depois do carnaval, pelo contrário, o início do ano é principalmente o período em que as
empresas e profissionais bem-sucedidos, colocam em execução os planos, metas e
objetivos que foram exaustivamente discutidos e aprovados no ano anterior. É o período
onde
as
grandes
reestruturações empresariais
e as melhores oportunidades
de contratações e carreira
acontecem.
Neste ano, o carnaval será em
Fevereiro e não dá para ficar
esperando até a quarta-feira
de cinzas passar. Não espere
o carnaval passar para
começar a tomar as atitudes
que farão a diferença na sua
vida em 2015. Para reverter a
situação a seu próprio favor,
estude, se prepare, busque
novas oportunidades e, claro,
acredite no seu potencial.

Bom Carnaval!
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Vai valer
GOVERNO SOBE COMBUSTÍVEIS, IOF SOBRE CRÉDITO E
TRIBUTOS NA IMPORTAÇÃO

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou na noite de 19/01/2015 quatro medidas
que visam elevar impostos para aumentar a confiança do mercado na economia. Uma das
ações eleva o preço dos combustíveis. As medidas, passam a valer a partir de 1º de
fevereiro de 2015.
"É uma sequência de ações que estão sendo tomadas, com objetivo de aumentar a
confiança, o sentimento dos agentes econômicos, de tal forma que no devido momento a
gente possa ter uma retomada da economia em novas condições", disse Levy em
entrevista coletiva para anunciar as medidas.
O acréscimo no preço do litro da gasolina será de R$ 0,22 e o litro do diesel ficará R$
0,15 mais caro devido à elevação na alíquota do PIS/ Cofins e do Cide. Enquanto a
mudança no Pis/Cofins tem efeito imediato, a alta do Cide entra em vigor em 90 dias.
Em relação às operações financeiras, o governo vai dobrar o Imposto Sobre Operações
Financeiras (IOF) para a pessoa física que adquirir empréstimos com prazo de
pagamento de até 365 dias – o tributo aumenta de 1,5% para 3%.
Haverá ainda o ajuste do PIS/Cofins sobre produtos importados – o percentual de
tributos sobe de 9,25% para 11,75%.
A última medida mexe com o setor de cosméticos ao equiparar o IPI entre o atacadista
e o industrial. “Isso faz com que a tributação seja mais homogênea na cadeia de produção
e distribuição e proporciona mais transparência aos preços de transferência”, disse Levy
durante entrevista coletiva.
Mesmo diante do iminente resultado negativo, o governo não sofrerá penalidades, porque
conseguiu aprovar no Congresso Nacional, após muito esforço político e sob pesadas
críticas, uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 que, na prática,
acabou com a meta de superávit primário do último ano.
Todo o esforço fiscal que o governo está fazendo agora terá efeitos positivos na
economia mais à frente, mas, vai gerar mais inflação e afetar a atividade no curto prazo.
Porém, especialistas são unânimes em concordar que essa é a saída.
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Aniversariantes do Mês ☺

COLABORADORES

13- GERALDO HONORATO

17- JOAO LUIZ AMADEU

19- MILTON JOAQUIM

23- JULIANA DE OLIVEIRA

24- ALEXANDRE SANTUCHE
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