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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Apare-
cida. Vós que nos amais e nos guiais 
todos os dias. Vós que sois a mais bela 
das Mães, a quem eu amo com todo 
o coração. Eu vos peço mais uma vez 
que me ajude a alcançar esta graça por 
mais dura que ela seja, sei que vós me 
ajudareis e me acompanhareis sempre 
até a hora da minha morte. Amém. 
Rezar 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria 
e fazer três dias seguidos esta oração 
e alcançará a graça, por mais difícil 
que ela seja e mandar publicar 3 dias 
seguidos. V.L. / A.B.L.

Escola da Vida
Os aprendizes do Evangelho, 

correspondem por aula de 
aprendizado; quando o homem 
souber dar valor às lições conti-
das nesse compêndio de sabedo-
ria, verá que se faz utilidade cor-
respondente ou estado de vida.

Torna-se necessário também 
o acompanhamento da criatura à 
sua Educação Mediúnica, já que 
todos têm percepções às famosas 
inspirações, indicando que algo 
de maior existe em cada ser.

O importante é educar, ensi-
nar esse vocabulário que marca 
o conjunto de vivência exigida 
no dia a dia pelo mundo cujo es-
tado atual já dá para compreen-
der do que se está falando.

A partir dos Carismáticos 
existem os medianeiros, e, os há 
em todas as camadas da popu-
lação, mais em todas culturas e 
meios de comunicação.

Sem ficar preconceituo-
so, mas esclarecidos do menu 
Espiritual.

Isso é Alimento para a Alma 
sintonizando o corpo, corres-
pondendo tudo isso fórmulas de 
viver.

Vamos haurir energias, su-
bir no conceito moral da história 
deste mundo e do outro que está 
por trás da cortina perispiritual.

Aquele Céu Cor-de-Rosa para 
alguns, para outros Azul com seu 
Manto Branco do ectoplasma, 
envolvendo a humanidade nas-
cida materialmente a tempo e a 
hora destinada por Deus.

A criatura envolvida nes-
ta Terra cheia de altos e baixos 
períodos de adaptação. Vamos, o 
Tempo passa, correm os anos um 
a um nesse Milênio espetacular.

Qual Esplendor da Natu re-
za, você criatura formada gente, 
aprende a viver pela Es cola da 
Vida; existem Mestres por todo 
lado se observarmos bem as pa-
lavras Bíblicas, que muitos pro-
ferem pela intuição, pela con-
jugação verbal do espaço que 

ocupam no mundo da filosofia 
premonitória.

O homem curte assim o seu 
pedaço de chão, tendo os pés 
como alicerces do seu ser.

Hoje, amanhã, já o sabereis; 
mesmo porque o ontem lhe ensi-
nou a Trabalhar a argila global.

Aí você será o Artista do fu-
turo promissor. Uns cantam, 
dançam e vivem; outros cho-
ram, sofrem e rangem os dentes.

Tem de tudo nesse Mundão
de Deus; e vós contais com 

a presença de Jesus Cristo, o 
Filho dileto do Pai. As enfer-
midades ao corpo obedecem, 
geralmente, às enfermidades 
da alma; os tratamentos que a 
ela forem aplicados sê-lo-ão em 
identidade de circunstâncias ao 
veículo de suas manifestações.

Veremos, pois, que o Saber 
não ocupa lugar, apenas vislum-
bra Luz.

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Estreia da semana

Sonic - O Filme | Sonic the 
Hedgehog - (EUA/Japão - Ação) - 
O filme segue as aventuras de Sonic 
enquanto ele tenta se adaptar à sua 
nova vida na Terra com seu recém-
descoberto melhor amigo humano 
Tom Wachowski (James Marsden). 
Sonic e Tom unem forças para tentar 
impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim 
Carrey) capture Sonic e use seus po-
deres para dominar o mundo. 
Elenco: Jim Carrey, James Marsden, 
Tika Sumpter
Direção: Jeff Fowler
Duração: 99 min
Classificação: livre, contém violência.

Programação válida até 19/2

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - O Grito - dub - (16 anos) - 
sessão: 20h15 (qui, sáb)
 O Grito - dub - (16 anos) - sessão: 
22h35 (qui, sáb)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
15h30, 17h50 (todos os dias)
 Frozen 2 - dub 3D - (livre) - ses-
são: 13h (todos os dias)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub - 
(16 anos) - sessão: 20h10 (sex, dom, 
seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub - 
(16 anos) - sessão: 22h35 (qui, sáb)

Sala 2 - O Grito - dub - (16 anos) - 
sessão: 23h50 (sáb)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
12h, 14h20, 16h40, 19h, 21h20 (sáb, 
dom)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
14h20, 16h40, 19h, 21h20 (qui, sex, 
seg, ter, qua)

Sala 3 - O Grito - dub - (16 anos) - 
sessões: 14h30, 16h50 (qui, seg)
 O Grito - dub - (16 anos) - ses-
sões: 14h40, 16h50 (sáb)
 O Grito - dub - (16 anos) - sessão: 
16h50 (sex, dom, ter, qua)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 12h, 19h10, 21h55 
(sáb)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 14h, 19h10, 21h55 
(sex, domingo, ter, qua)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 19h10, 21h55 (qui, 
seg)

Sala 4 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 13h40, 16h15, 
18h50, 21h30 (qui, sex, sáb, seg)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 14h30, 17h10, 
19h45, 22h20 (dom, ter, qua)

Sala 5 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emancipação Fantabulosa) - 
dub - (16 anos) - sessões: 13h30, 
16h, 18h30, 21h (qui, sex, dom, 
seg)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h30, 16h, 
18h30, 21h, 23h40 (sáb)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h20, 15h50, 
18h30, 21h (ter)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 14h10, 17h, 
19h30, 22h (qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Sonic, O Filme - dub XD - ses-
sões: 12h, 14h20, 16h40 (sáb, dom)
 Sonic, O Filme - dub XD - sessões: 
13h50, 16h15 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - leg XD 
- (16 anos) - sessões: 19h, 21h45 (to-
dos os dias)

Sala 2 - Aves de Rapina (Arlequina e 
sua Emancipação Fantabulosa) - leg 
- (16 anos) - sessões: 13h30, 16h (to-
dos os dias)
 Parasita - leg - (16 anos) - ses-
sões: 18h40, 21h30 (todos os dias)

Sala 3 - Minha Mãe é Uma Peça 3 
- (12 anos) - sessão: 13h (todos os 
dias) 
 1917 - leg - (14 anos) - sessões: 
15h30, 18h15, 21h (todos os dias)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Sonic, O Filme - dub - ses-
sões: 13h30, 15h50, 18h10, 20h30 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
13h30, 15h50, 18h10, 20h30, 22h55 
(sáb)

Sala 2 - Sonic, O Filme - dub - ses-
sões: 12h, 14h20, 16h40, 19h, 
21h20, 23h35 (sáb)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
12h, 14h20, 16h40, 19h, 21h20 (dom)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
14h20, 16h40, 19h, 21h20, 23h35 
(qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 3 - Sonic, O Filme - dub - ses-
sões: 12h45, 15h, 17h20, 19h45, 
22h10 (todos os dias)

Sala 4 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emancipação  Fantabulosa) - 
dub XD - (16 anos) - sessões: 14h, 
16h25, 18h50, 21h30 (todos os dias)

Sala 5 - Bad Boys Para Sempre - 
dub - (16 anos) - sessões: 12h10, 
14h50, 17h30, 20h10 (dom)
 Bad Boys Para Sempre - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h40, 16h30, 
19h10, 21h50 (qui)
 Bad Boys Para Sempre - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h50, 16h30, 
19h30, 22h30 (sáb)
 Bad Boys Para Sempre - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h55, 16h40, 
19h20, 22h (seg, ter, qua)
 Bad Boys Para Sempre - dub - 
(16 anos) - sessões: 14h10, 16h50, 
19h30, 22h20 (sex)

Sala 6 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emancipação Fantabulosa) 
- dub - (16 anos) - sessões: 13h10, 
15h35, 17h50, 20h20, 20h40 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h10, 15h35, 
17h50, 20h20, 20h40, 23h15 (sáb)

Sala 7 - O Grito - dub - (16 anos) 
- sessões: 12h50, 15h25, 17h50, 
20h20, 22h40 (sex)
 O Grito - dub - (16 anos) - sessões: 
13h20, 15h40, 17h50, 20h10 (qui)
 O Grito - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h50, 16h20, 18h40, 21h, 
23h20 (sáb)
 O Grito - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h40, 16h, 18h20, 20h50 
(seg, ter, qua)
 O Grito - dub - (16 anos) - sessões: 
14h10, 16h20, 18h40, 20h50 (dom)

Sala 8 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 13h15, 15h55, 
18h30, 21h20 (todos os dias)

Sala 9 - Frozen 2 - dub - (12 anos) - 
sessões: 12h20, 14h40 (sáb)
 Frozen 2 - dub - (12 anos) - sessão: 
14h40 (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub - 
(16 anos) - sessões: 17h15, 19h50 
(todos os dias)
 1917 - dub - (14 anos) - sessão: 
22h20 (todos os dias)

Sala 10 - Jumanji - Próxima Fase 
dub - (12 anos) - sessões: 13h, 16h, 
18h40, 21h40 (qui)
 Jumanji - Próxima Fase dub - 
(12 anos) - sessões: 13h25, 16h15, 
19h10, 21h50 (sex, sáb, seg, ter, qua)
 Jumanji - Próxima Fase dub - 
(12 anos) - sessões: 13h25, 16h15, 
18h55, 21h40 (dom)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - O Grito - leg - (16 anos) - 
sessão: 20h40 (seg, ter)
 O Grito - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h10, 15h30, 20h40 (qui, 
dom, seg, qua)
 O Grito - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h10, 15h30, 20h40 (sex, ter)
 O Grito - dub - (16 anos) - sessões: 
13h10, 15h30, 20h40, 23h (sáb)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 17h50 (todos os dias)

Sala 2 - Minha Mãe é Uma Peça 3 - 
(12 anos) - sessões: 13h40, 19h10, 
21h40 (qui, sex, sáb, dom, seg, ter)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessões: 19h20, 21h50 (qua)
 Minha Mãe é Uma Peça 3 - (12 
anos) - sessão: 14h10 (qua)
 Jumanji - Próxima Fase dub - (12 
anos) - sessão: 16h20 (qui, sex, sáb, 
dom, seg, ter)
 Jumanji - Próxima Fase dub - (12 
anos) - sessão: 16h40 (qua)
 Bad Boys Para Sempre - dub - (16 
anos) - sessões: 18h30, 21h10 (to-
dos os dias)

Sala 3 - Sonic, O Filme - dub - ses-
sões: 13h, 15h20, 17h40, 20h (todos 
os dias)
 Bad Boys Para Sempre - leg - 
(16 anos) - sessão: 22h20 (todos os 
dias)

Sala 4 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emancipação Fantabulosa) - 
dub - (16 anos) - sessões: 14h10, 
16h50, 19h30, 22h (todos os dias)

Sala 5 - Sonic, O Filme - dub - ses-
são: 23h40 (sáb)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
12h, 14h20, 16h40, 19h, 21h20 (sáb, 
dom)
 Sonic, O Filme - dub - sessões: 
14h20, 16h40, 19h, 21h20 (qui, sex, 
seg, ter, qua)

Sala 6 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emancipação Fantabulosa) - 
leg XD - (16 anos) - sessão: 20h50 
(sex, ter)
 Aves de Rapina (Arlequina e 
sua Emancipação Fantabulosa) - 
dub - (16 anos) - sessões: 13h20, 
15h50, 18h20, 20h50 (qui, dom, 
seg, qua)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h15, 15h50, 
18h20 (sex, ter)
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h30, 16h, 
18h30, 20h55, 23h30 (sáb)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - 1917 2D - sessão: 22h35
1917 2D dub - sessão: 20h
 Sonic - O Filme 2D dub - sessões: 
13h15, 15h30, 17h45

Sala 2 - Bad Boys Para Sempre 2D - 
(16 anos) - sessão: 21h30
 Bad Boys Para Sempre 2D dub - 
(16 anos) - sessão: 16h10  
 Jumanji - A Próxima Fase 2D 
dub - (12 anos) - sessões: 13h30, 
18h50

Sala 3 - O Grito 2020 - 2D - (16 anos) 
- sessões: 15h20, 19h35
 O Grito 2020 - 2D - (16 anos) - ses-
sões: 13h10, 17h25
 Os Órfãos - 2D dub - (14 anos) - 
sessão: 21h45

Sala 4 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emancipação Fantabulosa) - 
2D - (16 anos) - sessão: 19h 
 Aves de Rapina (Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa) - 2D 
dub - (16 anos) - sessões: 13h40, 
16h05, 18h35, 21h 
 Sonic - O Filme 2D dub - sessões: 
14h, 16h15, 18h30, 20h45

Sala 5 - Sonic - O Filme 2D dub - 
sessões: 14h, 16h15, 18h30, 20h45

Sala 6 - Frozen - 2D dub - (16 anos) 
- sessões: 14h45, 19h50
 Parasita - 2D - (16 anos) - ses-
sões: 17h05, 22h10

Sala 7 - Bad Boys Para Sempre 2D 
dub - (16 anos) - sessão: 22h30  
 Jojo Rabbit - 2D - (14 anos) - ses-
são: 17h50
 Minha Mãe é Uma Peça 3 2D - 
(12 anos) - sessões: 13h05, 15h25, 
20h10 

Sala 8 - Aves de Rapina (Arlequina 
e sua Emancipação Fantabulosa) 
- 2D dub - (16 anos) - sessão: 22h
 Sonic - O Filme 2D dub - (16 anos) 
- sessões: 13h, 15h15, 17h30, 19h45

Curta a folia sem alergia - Veja 
as orientações dos especialistas

Muita diversão e viagem é 
isso que promete o Car naval. 
Para curtir a folia, a Asso cia ção 
Brasileira de Alergia e Imu no-
logia (ASBAI) preparou algu mas 
orientações para evitar pos síveis 
reações alérgicas rela cionadas ao 
spray de espuma, maquiagem e 
alimentos. Confira:

Spray de espuma - De pen-
dendo da composição do produ-
to, algumas pessoas podem apre-
sentar alergias de contato após a 
exposição a estas substâncias. O 
mais comum, entretanto, seriam 
as reações irritativas que, além da 
pele, podem irritar os olhos e as 
vias aéreas, causando sintomas 
nasais como obstrução e coriza, 
além de falta de ar e sibilância.

“Após o contato com o produ-
to, a região afetada deve ser lava-
da com água corrente em abun-
dância. Importante ressaltar que 
as reações alérgicas de conta-
to acontecem mais tardiamente, 
entre dois e três dias. Nesse caso, 
pode ser necessário o uso de cor-
ticoides tópicos e anti-histamíni-
cos por via oral”, explica dr. Clóvis 
Eduardo Santos Galvão, mem-
bro do Departamento Científico 
de Alérgenos da ASBAI.

Maquiagem - Muito usada 
nessa época do ano, a maquia-
gem pode desencadear a derma-
tite de contato. Dois cuidados são 
muito importantes para evitar 
uma reação alérgica: o primeiro 
é se atentar ao prazo de validade 

porque, neste caso, pode aconte-
cer uma contaminação por fun-
gos, o que não é uma reação alér-
gica. O segundo é com algumas 
substâncias que estão no produ-
to e que podem causar alergias. 

“Se ao passar a maquiagem 
ocorrer coceira, vermelhidão 
na pele e ardência, tire imedia-
tamente o produto da pele com 
bastante água fria, sabonete e 
procure um especialista para que 
ele possa fazer o diagnóstico cor-
reto e identificar o agente cau-
sador da alergia”, orienta a dra. 
Alexandra Sayuri Watanabe, di-
retora da ASBAI.

Algumas dicas de como preve-
nir reações alérgica à maquiagem:

•Use produtos de qualidade cer-
tificados pela Agência Na cional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa);

•Guarde a maquiagem em lugar 
fresco e protegido da luz solar;
•Não use produtos que este-
jam com o prazo de validade 
vencido;
•Não compartilhe maquiagens 
com outras pessoas;
•Se tiver dúvidas sobre um 
determinado cosmético, peça 
orientação ao seu alergista, para 
evitar reações desagradáveis. 

Alergia Alimentar - O ca-
marão está entre os principais 
alimentos causadores de aler-
gias. As alergias são imprevisí-
veis e podem ocorrer em qual-
quer fase da vida, ainda que o 
indivíduo já tenha ingerido o 
alimento outras vezes.

No Brasil não há estatísticas 
oficiais, porém, a prevalência 
das alergias alimentares pare-
ce se assemelhar com a literatu-
ra internacional, onde cerca de 
8% das crianças e 2% dos adul-
tos são acometidos.

“O fato de já ter ingerido ca-
marão e nunca ter apresentado 
reação não significa que, em al-
gum momento da vida, a pessoa 
não possa começar a ter alergia 
por esse alimento. Indivíduos 
com asma, rinite e dermatite 
atópica são um pouco mais pre-
dispostos do que a população ge-
ral, mas isso não é uma regra», 
alerta a dra. Renata Cocco, 
Coordenadora do Departamento 
Científico de Alergia Alimentar 
da Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (ASBAI).

Foto: Giulianna Oliter Make Up

As makes de Carnaval pedem 
muitas cores

ACSP aponta produtos de Carnaval que 
mais têm impostos embutidos nos preços

Enquanto boa parte dos 
brasileiros dá uma pausa para 
curtir o Carnaval, os impos-
tos continuam a ser cobrados, 
e a bolada para o governo pode 
até aumentar. É o que apon-
ta levantamento encomendado 
pela Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) ao Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT).

“Temos alguns produtos 
considerados supérfluos - com 
tributação elevada -, mas que 
no Carnaval não podem faltar 
na cesta do folião, como bebi-
da alcoólica. Costumo dizer que 
quanto mais o cidadão bebe, 
maior é o porre do governo em 
termos de arrecadação”, afirma 
Marcel Solimeo, economista da 
ACSP.

A tributação sobre bebida 
alcoólica está entre as mais ele-
vadas. Quem compra uma cai-
pirinha paga 76% do valor total 
em impostos federais, estaduais 
e municipais. A cerveja tem 42% 
de tributos embutidos no preço 
final e o chopinho, 62%. “A res-
saca do consumidor também é 
no bolso”, diz Solimeo.

Mesmo quem não bebe aca-
ba contribuindo com a folia ar-
recadatória. O refrigerante tem 
alíquota de 42% em tributos e a 
máscara de plástico, quase 44%. 
“Se fizer as contas, o samba 
pode atravessar”, diz Solimeo.

Para pensar após 
o Carnaval

Para o economista, os mais 
pobres são os que sofrem em de-
masia com a carga tributária so-
bre os bens de consumo: “gastam 

todo seu dinheiro nos produtos 
básicos para a sobrevivência.”

Na outra ponta, a camada 
mais rica gasta a maior parte do 
seu dinheiro em investimentos 
financeiros, que são pouco tribu-
tados em comparação aos bens 
de consumo. “E este é um fator 
que precisa ser trabalhado pelo 
governo através de uma Reforma 
Fiscal”, afirma Solimeo.

De acordo com o economis-
ta, quando o governo gasta er-
rado ou mais do que deve, a so-
ciedade é quem paga, seja com 
inflação, altas taxas de juros ou 

aumento da dívida pública.
“Mas se você pensar nos im-

postos e nas contas, acaba não 
aproveitando o Carnaval. Tudo 
tem seu tempo e sua hora”, aler-
ta Solimeo. “Então, depois das 
festas, a discussão será as elei-
ções municipais. E não só para 
prefeito, mas também para os 
vereadores que irão compor a 
zeladoria das cidades. Eles se-
rão os responsáveis por decidir 
como os nossos impostos serão 
gastos”, completa o economista.

Confira a carga tributária 
sobre cada produto:

PRODUTOS DO CARNAVAL PIS COFINS ICMS IPI ISS OUTROS TOTAL
Caipirinha ........................................ 1,65% ..... 7,60% .... 25% ..... 35% ..  - ......7,41% ....76,66%
Chope .............................................. 1,65% ..... 7,60% .... 22% ..... 20% ..  - ......10,95% ..62,20%
Cerveja (lata ou garrafa) ................... 1,65% ..... 7,60% .... 22% ..... 6% ....  - ......18,35% ..55,60%
Refrigerante em garrafa ................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 4% ....  - ......15,22% ..46,47%
Colar havaiano.................................. 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 10% ..  - ......8,71% ....45,96%
Spray de espuma .............................. 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 15% ..  - ......3,69% ....45,94%
Refrigerante em lata ........................ 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 4% ....  - ......13,30% ..44,55%
Óculos de sol ..................................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 15% ..  - ......1,93% ....44,18%
Máscara de plástico ........................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 12% ..  - ......4,68% ....43,93%
Confete/serpentina ........................... 1,65% ..... 7,60% .... 25% ..... 5% ....  - ......4,58% ....43,83%
Máscara de lantejoulas ..................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 12% ..  - ......3,46% ....42,71%
Biquíni ............................................. 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 0 .......  - ......14,94% ..42,19%
Protetor solar ................................... 1,65% ..... 7,60% .... 25% ..... 0 .......  - ......7,49% ....41,74%
Cavaquinho ...................................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 0 .......  - ......11,08% ..38,33%
Bateria ............................................. 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 2% ....  - ......9,05% ....38,30%
Sorvete (massa ou picolé) .................. 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 5% ....  - ......5,73% ....37,98%
Pandeiro .......................................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 2% ....  - ......8,58% ....37,83%
Guarda-sol ....................................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 5% ....  - ......4,89% ....37,14%
Amendoim ....................................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 0% ....  - ......9,29% ....36,54%
Fantasia - roupa tecido ...................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 0 .......  - ......9,16% ....36,41%
Pacote de viagem, c/ hotel, van e desfile ...... 1,65% ..... 7,60% .... 0% ....... 0 ....... 5% ...22,03% ..36,28%
Apito................................................ 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 0 .......  - ......7,23% ....34,48%
Água de coco .................................... 1,65% ..... 7,60% .... 18% ..... 0% .... -  ......6,88% ....34,13%
Água mineral .................................... 1,65% ..... 7,60% .... 7% ....... 0 .......  - ......15,25% ..31,50%
Hospedagem em hotel ...................... 1,65% ..... 7,60% .... 0% ....... 0 ....... 5% ...15,31% ..29,56%
Passagem aérea ............................... 1,65% ..... 7,60% .... 0% ....... 0 ....... 5% ...8,07% ....22,32%
Preservativo ..................................... 1,65% ..... 7,60% .... 0% ....... 0% ....  - ......9,50% ....18,75%

Dicas para evitar prejuízo 
com carro que ficou 

submerso em alagamentos

As chuvas fortes deixaram 
muitas áreas alagadas e car-
ros submersos. Para evitar mais 
prejuízos materiais, o engenhei-
ro mecânico Denis Marum, ad-
verte que as pessoas que tive-
ram seus carros submersos não 
devem dar partida sem antes ve-
rificar se entrou água no motor.

“Dar partida com água den-
tro do motor gera calço hidráuli-
co e travamento. Será necessário 
fazer retífica, e não é nada ba-
rato: carros populares ficam em 
torno de R$5 mil e veículos pre-
mium até R$30 mil”, esclarece 
Marum.

Para verificar se entrou água 
dentro do motor, Denis Marum 
ensina:

1) abrir o compartimento do fil-
tro de ar e verificar se o filtro está 
molhado. Se estiver tudo seco ok, 
pode dar partida.
2) Se o filtro estiver molhado, ou 

tiver água no compartimento do 
filtro será necessário guinchar, le-
var no mecânico para retirar as ve-
las e tirar a água de dentro dos ci-
lindros e substituir o óleo do motor.
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