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Orientação legal

Gratuito e disponível 
on-line, guia para 
investidor estrangeiro 
detalha regimes cambial 
e tributário do País e 
muito mais

SERVIÇO
Site do Guia Legal do Investidor 
Estrangeiro no Brasil
www.investe.sp.gov.br/noticias/
publicacoes
Desenvolve SP – www.desenvolvesp.
com.br

Agência Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade 

(Investe SP) e o Centro de Estu-
dos das Sociedades de Advogados 
(Cesa) lançaram, na capital, a 9ª 
edição do Guia Legal para o Inves-
tidor Estrangeiro no Brasil. Em 
linhas gerais, a obra detalha os prin-
cipais aspectos do sistema jurídico 
brasileiro e visa a contribuir com o 
sucesso do empreendedor em terri-
tório nacional, de modo a gerar em -
prego e renda.

Disponível para consulta e cópia 
(download) gratuita no site da In -
veste SP (ver serviço), a publicação 
foi elaborada pelo Cesa e produzida 
pela Investe SP. Com 320 páginas e 
versões em inglês e em português, foi 
editada, a pedido do Executivo pau-
lista, por 27 escritórios de advocacia. 

Informações gerais – O livro 
é oferecido pelo Governo paulista em 
eventos oficiais internacionais e distri-
buído pela Agência Paulista a em -
presas estrangeiras interessadas em se 
instalar em território brasileiro. É in -
dicado para empreendimentos que já 
tenham filiais no Brasil e pretendem 
ampliar ou iniciar novas operações.

Ajuda a esclarecer dúvidas e as -
pectos do sistema legal e financeiro do 
País, apresentando as estruturas gover-
namentais, regime cambial, estrutura 
regulatória do mercado, sistema tribu-
tário e judiciário. Aborda assuntos 
como: capital estrangeiro; tipos socie-
tários; companhias abertas; legislações 
fiscal e trabalhista, ambiental e anti-
truste; contratos internacionais; direi-
tos do consumidor; parcerias com a 
administração pública; e internet e 
comércio eletrônico.

A Investe SP – A Investe SP 
auxilia empresas dispostas a se esta-
belecer no Estado e atende às insta-

ladas em território paulista. Fornece dados 
estratégicos para auxiliar o investidor a 
encontrar o local mais favorável para seu 
negócio e facilita o contato do empresário 
com órgãos públicos e privados.

A Agência recepciona delegações 
estrangeiras, apresenta oportunidades de 
negócios, prospecta novos empreendedores 
e divulga informações em favor do desen-
volvimento do Estado, além de promover 
internacionalmente a imagem de São Paulo 
e do Brasil como destino de investimentos.

Além disso, indica para o empreendedor 
em potencial ou já instalado no País os finan-
ciamentos da Agência de Fomento Paulista 
(Desenvolve SP). O serviço, de responsabili-
dade do Governo estadual, atende a pequenas 
e médias empresas, dos setores industrial, de 

comércio e de serviços, com faturamento anual 
entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões. Cobra 
juros com valores subsidiados e taxas inferio-
res às fixadas pelos bancos comerciais e pelo 
mercado tradicional de crédito. 

Rogério Mascia Silveira
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Um diagnóstico dos municípios paulistas
O Centro de Estudos e Pesquisas de 

Admi nistração Municipal (Cepam) lança a 
16ª edição do Informativo 2014, que apre-
senta um retrato dos 645 municípios pau-
listas. A publicação está disponível na ver-
são e-book e como aplicativo gratuito para 
tablets e smartphones. Organizado por 
cores e símbolos, o Informativo traz dados 
sobre as cidades, dos governos estadual e 
federal, dos poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, sobre consórcios públicos 
intermunicipais, agências de desenvolvi-
mento e unidades de gerenciamento de 
recursos hídricos. 

Na parte dedicada aos municípios há 
informações como data de aniversário, 
população, prefeitura, câmara municipal, 
finanças municipais, o Índice Paulista 
de Responsabilidade Social, se é estân-
cia ou tem o selo Município Verde Azul, 
entre outros. Pela primeira vez, consta 
a classificação da cidade no Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal. 

A respeito do poder Executivo, é possí-
vel obter dados do Governo paulista, secreta-
rias, Fundo Social de Solidariedade, órgãos 
vinculados e representação das secretarias 
no Estado, governo federal, ministérios e 
agên  cias reguladoras. 

Também estão disponíveis informa-
ções referentes à Assembleia Legislativa do 
Estado e à Câmara dos Deputados Federais 
(por São Paulo), aos Tribunais de Contas do 
Estado e da União, e ao Senado. Há ainda 
dados sobre os Tribunais de Justiça de São 
Paulo, em Brasília, e Federal, em São Paulo. 
O guia apresenta, de maneira simples e obje-
tiva, informações das três esferas de poder. 

Disponível gratuitamente para apare-
lhos com sistema operacional Android. Para 
baixar é simples: basta acessar a loja on-line 
e instalar. No site www.cepam.sp.gov.br é 
possível fazer download do e-book. 
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Concurso para médico
legista recebe inscrição

As inscrições para o concurso pú -
blico que selecionará médicos-legistas 
para a Polícia Civil encerram-se hoje 
(26). Há 140 vagas, em várias cidades 
do Estado. Dessas,  61 são para a capi-
tal e a Grande São Paulo. O salário ini-
cial é de R$ 7.516,02. A prova será apli-
cada em Araçatuba, Bauru, Campinas, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Paulo e Sorocaba. A 
realização do exame está prevista para 
27 de abril. Para se cadastrar, acesse 
(www.vunesp.com.br). A taxa de ins-
crição é de R$ 63,92.

Oficina de biscuit no
Poupatempo Itaquera

Até amanhã (27), o Poupatempo 
Itaquera oferece oficina gratuita de pro-
dução de caixinhas de Páscoa feitas 
em biscuit. Há 30 vagas e a inscrição 
deve ser feita até hoje (26) pelos tele-
fones (11) 3456-7089 / 7090, ou na Av. 
do Contorno, 60, ao lado da Estação 
Corinthians-Itaquera do Metrô, na zona 
leste da capital. A proposta é permitir 
ao usuário aprender nova atividade ou 
garantir renda extra. A capacitação será 
das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. 

Hoje tem Encontro de
Gestores do Voluntariado

A equipe do Programa SP Voluntário 
da Secretaria de Desenvolvimento So -
cial (Seds) realiza hoje, das 14 às 17 
horas, o 1º Encontro de Gestores do 
Voluntariado, no auditório (de 288 luga-
res) do Centro Paula Souza, na Rua dos 
Andradas, 140. O objetivo do encontro 
gratuito é apresentar os projetos que 
estão sendo desenvolvidos e fortalecer 
as ações que promovam a atuação do 
voluntariado nas unidades públicas do 
Estado de São Paulo. 

Participam do encontro os convi-
dados internacionais, Richard Dictus, 
coordenador executivo do Programa 
de Voluntários das Nações Unidas 
(UNV), Francisco Roquette e Marco Van 
der Ree, que compõem a comitiva da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
Haverá palestras de Carolina Pinheiro 
Carranho, vice-presidente da Comissão 
de Direito do Terceiro Setor da OAB-SP; 
Alfred Behrens, Ph.D pela Universidade 
de Cambridge; Henry Yuzo Arimura, 
especialista em Marketing, Finanças e 
Administração; e Valdir Cimino, publi-
citário e presidente da Associação Viva 
e Deixe Viver. 

Centro dará apoio à
exploração do pré-sal

Foi assinado, na Prefeitura de San-
tos, o termo de compromisso que prevê 
a criação do Centro Tecnológico da 
Baixada Santista. A instituição, vinculada 
à Secretaria de Desenvolvimento, terá 
como objetivo gerar conhecimento apli-
cável na exploração do petróleo e gás na 
área do pré-sal da Bacia de Santos. O 
centro de excelência terá infraestrutura 
laboratorial com foco na integração de 
diversas áreas relacionadas à automa-
ção, otimização de processos, gerencia-
mento remoto, computação científica de 
alto desempenho, realidade virtual, 
monitoramento ambiental e logística. 
As obras, avaliadas em R$ 77 milhões, 
deverão ter início em oito meses. A en -
trega está prevista para 2016.


