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01/09 Ustane Santos Silva - MG

02/09 Kauê Rodrigues da Silva - CCP

03/09 Jennifer Santos dos Anjos - RJ

03/09 Letícia Chaves Xavier- MG

04/09 Alexandre Gouvea- PR

04/09 Bruno Corrêa Sudati - POA

04/09 Cecilia Campos da Cunha - SP

05/09 Caique  Cerqueira - SSA

05/09 Danielle Rita- RJ

06/09 Evelim Casseb Lima- RJ

06/09 Tiago Machado Delgado - MG

07/09 Rosimeire de Souza Marques - RJ

08/09 Fernanda de Souza Pereira - SP

08/09 Nadja Carolline Soares Alberto - RJ

08/09 Kesia Faria da Silva - SP

10/09 Caio Lúcio Montano Brutton - MG

11/09 Kathlen Fernanda dos Santos Teixeira - RJ

11/09 Thais Karine de Oliveira - SP

12/09 Bruno Reis Sampaio Sá - SSA

13/09 Camila de OLiveira Rozalinski - PR

13/09 Lorena Brito Costa Lima - SSA

13/09 Kessye Karynne Lui - PR

14/09 Daniel Siqueira Anunciação - CCP

15/09 Lizandra Franco da Silva Gonçalves - RJ

17/09 Ana Leticia Manosso Soares - PR

18/09 Maria Aparecida Cordeiro Sousa - PR

21/09 Heitor Henrique Oliveira Silva - SP

23/09 Jaqueline do Rocio Silva - PR

25/09 Willian David Arruda Costa - SP

27/09 Andréa Alves Pequeno Silva Marçal- RJ

27/09 Gabriela Silva Bedetti - MG

28/09 Alessandra Cardoso Rodrigues- POA

28/09 Sergio de Oliveira Neto - RJ

O Programa Aprenda+, criado e desenvolvido

pelo Comitê de Pessoas do Fragata e Antunes,

tem por objetivo criar um espaço digital de

aprendizagem para compartilhar novos

conhecimentos e aprimorar os já existentes.

Queremos, com isso, contribuir com o

desenvolvimento e crescimento profissional de

toda nossa equipe, capacitando-os com

habilidades técnicas e comportamentais para que

juntos estejamos cada vez mais bem preparados

e competitivos para os desafios do mercado, e

para uma nova advocacia a serviço da justiça.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE

SETEMBRO
 PROGRAMA APRENDA +

Clique na imagem para acessar o vídeo

de apresentação da nossa

 CEO -Andressa Barros

Aprenda +
Programa

Em breve vamos divulgar o link para acesso à

Plataforma GoogleClassroom.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=e7AdbquA8-Q&feature=youtu.be
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TRIBUTAÇÃO DE SOFTWARES DISPONIBILIZADOS EM NUVEM

Este artigo tem o intuito de informar o leitor sobre as novas discussões acerca da tributação de tecnologias,

não prevista no Código Tributário Nacional, datado de 1966.

A HISTÓRIA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE SOFTWARE DE PRATELEIRA

No final da década de 70, início da década de 80, a comercialização de softwares como produto adquirível

passou a se tornar comum. Lojas especializadas em softwares disponibilizavam pacotes, desenvolvidos em

massa, de programas comuns à todos os seus adquirentes. Estes eram os chamados “softwares de prateleira”. 

Neste período, o Código Tributário Nacional abraçava a tecnologia como mercadoria, incidindo sobre sua

comercialização o ICMS – Imposto sobre a Operação de Comercialização de Mercadorias.

Não era difícil, pois, identificar os fatos geradores deste tributo já conhecido, inclusive à época, por muitos.

Com o passar dos anos, os programas de computador, conhecidos aqui como softwares, passaram a ser

disponibilizados de diversas outras formas, tais como, streaming, nuvem, serviços personalizados, entre

outros.

Logo passaram a ser percebidos os conflitos entre os entes federativos (Municípios e Estados), ao lançarem

tributos com hipóteses de incidência tributária idênticas, lançando mão da bitributação, quais sejam o ISS –

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Municipal) e o ICMS (Estadual).

O ICMS E A INCIDÊNCIA SOBRE SOFTWARES

O ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços

de Transporte Interestadual e Intermunicipal –, como seu próprio nome já impõe, incide sobre a operação de

circulação de mercadorias, bem como sobre o serviço de transporte interestadual e intermunicipal, incluindo,

neste ponto, sua incidência sobre serviços de telecomunicação que, até então (CF/88), estava sobre

competência da União.

Sua previsão legal se encontra no art. 155, II, §§ 2ºe 3º da CF e tem como fato gerador “a operação relativa à

circulação de mercadorias (...).”Como mencionado anteriormente, a incidência do ICMS se deu, inicialmente,

no começo dos anos 80, quando era costumeiro literalmente ‘comprar da prateleira’ um software.

Estes eram feitos em massa e vendia-se, transferindo a titularidade do software específico ao seu comprador.

Note aqui um ponto crucial para a incidência de ICMS em operação de circulação de mercadoria: a

transferência de titularidade.
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Em uma enchente, que devasta tudo por onde passa, um comerciante percebe sua mercadoria correr/circular

pelo alagamento. Seria correto afirmar o dever de recolhimento do tributo pela simples circulação da

mercadoria?

Ou ainda, em meio a um assalto, com a subtração de sua mercadoria, você solicita ao meliante os dados para

a emissão de nota fiscal a fim de recolher o tributo?

Por óbvio que os referidos exemplos se encontram um tanto exagerados, porém a premissa é relevante.

Apenas incide o tributo do ICMS quando há a transferência de titularidade.

Assim, com o passar dos anos e pela maior utilização de compartilhamento em nuvem, o recolhimento de

ICMS se tornou ultrapassado e desigual.

Para aqueles softwares feitos sob encomenda, em que há a efetiva troca de titularidade e venda como

mercadoria, ainda que disponibilizado em nuvem, acredita-se que incide ICMS, por se verificar existentes

todos os requisitos geradores de sua incidência.

O curioso é pensar, então, nos softwares disponibilizados, e apenas disponibilizados, em nuvem, onde se é

permitido o download do arquivo para uso, sem a efetiva transferência de titularidade.

Uma vez que tão somente disponibilizados, e não há a efetiva transferência, não há que se falar na incidência

de ICMS sobre o referido.

Tendo em vista ser este o produto foco deste artigo, passamos então à discussão quanto à incidência de ISS.

O ISS E A INCIDÊNCIA SOBRE SOFTWARES

Uma vez não estar sujeita à incidência do ICMS, Municípios entram na ‘briga’ a fim de terem reconhecido

seu direito à incidência do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Softwares disponibilizados em nuvem, ou seja, através de meras licenças de uso, podem ser classificados

como serviços prestados, sendo tal pensamento corroborado pela lista de serviços a que incidem o ISS (LC

116/03 – 1.05) – Licenciamento ou cessão de uso de programas de computador.

A incidência desse tributo encontra-se, atualmente, listada na Lei Complementar mº 116/2003, bem como

possui previsão legal também no artigo 156, III, §3 da CF/88 e artigo 9º do Decreto Lei nº 406/68.

Seu critério material encontra-se expresso pela ação humana, detalhado pela lista anexa à LC acima disposta,

formalizado pela prestação de serviço.

Nas palavras de MARTINS 1:
Serviço é conceito lato, decorrente da ideia de bem imaterial

(incorpóreo) na etapa da circulação econômica, podendo se

apresentar como um fornecimento de trabalho a terceiro (serviço

prestado pelo médico, pelo advogado, pela manicure, pelo

transportador etc.), (...). A situação fática indicativa de serviços é

a atividade ligada à circulação econômica, consistente na

circulação de um bem imaterial. Presta-se serviço quando se cede

um bem imaterial, pois serviço é um bem incorpóreo na etapa da

circulação econômica.
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Assim, a prestação de serviços a que se refere o autor pode ser interpretada como simples obrigação de fazer,

corroborada pela Súmula 31 do STF, a qual aplica a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre

operações de locação de bens móveis.

Esta Súmula Vinculante foi imposta no ano de 2010 em relação a aplicação do ISS sobre a locação de

guindaste, o que restou inconstitucional, uma vez que não se poderia alterar o conceito já estabelecido da

locação de um bem móvel, qual seja, obrigação de dar.

Assim, decidiu-se, por força da Súmula Vinculante 31, que o ISS incide sobre a obrigação de fazer, nunca

confundida com a obrigação de dar, já declarada inconstitucional pela Súmula acima mencionada.

Conforme as palavras da professora MINARDI, “a pessoa que contrata um serviço não objetiva um bem,

todavia visa um resultado do esforço e da capacidade, física ou intelectual, do prestador de serviço, ainda que

o resultado se expresse por meio de um bem material”.

O serviço, para assim ser considerado, deve ser habitual, visando a circulação econômica, devendo ser

prestado em regime de direito privado.

Sendo um tributo definido em Lei Complementar, por muito tempo se discutiu sobre a abrangência e

extensão interpretativa da lista anexa. Neste ano de 2020 o STJ, reconheceu a repercussão geral da questão e

julgou o RE 784.439 – TEMA 296 – definindo a seguinte tese: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS

a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as

atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.

Ou seja, o rol de incidência do ISS é taxativo, podendo, contudo, ser admitida a interpretação extensiva para

com os serviços congêneres àqueles listados.

SOFTWARE, LICENCIAMENTO E TRIBUTAÇÃO

Necessário trazer à luz a ADIN 1945, importante decisão no sentido de identificar algumas minúcias

relacionadas a incidências já mencionadas.

Primeiramente, insta salientar que referida Ação Direta de Inconstitucionalidade foi impetrada no Estado do

Mato Grosso, em 1999 frente a realidade da época.

Em sede de decisão liminar, o STF teria decidido pela constitucionalidade do ICMS sobre as operações com

software, sob o fundamento de que, para a incidência no referido tributo, pouco importava se o bem seria

corpóreo ou não. Neste caso, prevaleceu o voto do Ministro Nelson Jobim, sob o fundamento de que não há

diferença entre adquirir um software em CD/disquete ou via download, uma vez que haveria o mesmo tipo de

operação.

Ocorre que, em decorrência desta decisão liminar, o Estado de Santa Catarina, de forma precipitada, já

sustenta que há a incidência de ICMS sobre as operações com software com base no entendimento da

corporeidade ou não, acima mencionado.

Passemos, então, para a análise final do nosso estudo. Enumeremos algumas premissas:



1 - O art. 156, III da CF/88, determina a incidência do ISS sobre serviços de qualquer natureza, não

compreendidos no art. 155, II (ICMS), definidos em lei complementar. Por este ponto, fica claro que

operações com softwares, por decisão liminar – Adin 1945 -, está no rol de incidência do ICMS, não

cabendo, portanto, a incidência do ISS sob risco de bitributação;

2 - Segundo Súmula Vinculante nº 31, serviço somente é a Obrigação de Fazer, excluindo-se a obrigação de

dar. Logo, considerando o conteúdo da decisão do Re 651703, que define, por exclusão, serviço como tudo

aquilo que não se define por mercadoria, necessário seria, primeiramente a exclusão da SV 31, sob risco de

inconstitucionalidade da decisão.

Por todo o exposto, a incidência de ICMS sobre softwares disponibilizados em nuvem é precária, precipitada

e inconstitucional, por não integralizar o fato gerador conforme previsto em lei.

Ainda, a incidência de ISS se encontra prejudicada pelas decisões proferidas como a SV 31, que

inviabilizaria a entrega do software disponibilizado em nuvem uma vez que serviço é apenas a Obrigação de

FAZER, e não a obrigação de dar.

Portanto, ambos os critérios de incidência se encontram, atualmente, inutilizáveis para essas novas

tecnologias que, ao contrário do que se vê no legislativo, já voam para sua próxima metamorfose.

O que se pretende difundir, com este pequeno estudo, é a ideia de uma nova e não prevista materialidade,

cuja ação não importa em qualquer fato gerador hoje existente, assim como sua tecnologia inovadora.

Pelo art. 154, I da CF, a União possui competência residual para instituir tributos, desde que não previstos

anteriormente, não-cumulativos e com fato gerador e base de cálculo próprios.

Neste ponto, o legislativo seria impelido a demonstrar velocidade nunca vista, uma vez que a alteração da

lista anexa da LC 116/2003, 1.05 seria imperiosa a fim de não confrontar com o artigo anteriormente citado.

Contudo, há que se pensar que as tecnologias, assim como as situações cotidianas, se alteram sem previsão,

correndo o risco de que, se formuladas, tornem-se obsoletas às mais diversas normas criadas para sua

regulamentação.
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Camila Moersbaecher
Advogada Fragata e Antunes - Paraná



CONHECENDO NOSSOS SÓCIOS FAZ PARTE DA NOSSA HISTÓRIA...

Esta coluna tem como objetivo reconhecer e

homenagear os colaboradores que fazem

parte da nossa história e que estão com a

gente há muito tempo...
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Uma gestora impar. Daquelas pessoas que buscam sobreviver

no mundo das inovações. Sempre procurando transformações.

Agora, por exemplo, quer conhecer mais sobre Direito Digital,

e la vai ela fazer uma pós nesta área. Sempre preocupada com

a imagem, dela ( rsrsrs) e do escritório....já deu para avaliar

que ela é bem vaidosa né? Multidisciplinar, nossa sócia do

mês parece ligada na tomada 220. Sua equipe a conhece bem.

Traçar um perfil profissional da Mariana Barros é bem fácil:

líder nata, de fácil relacionamento, carismática e determinada.

Não importa quais sejam as dificuldades e obstáculos, ela vai

superando. Essa mineiroca, nascida no Rio de Janeiro, mãe do

Lucas e casada com o Matheus Lemos,  Advogada graduada

pelo Instituto Vianna Junior de Juiz de Fora em 2001, com

especialização em Direito Privado e Empreendedorismo pela

Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Negócios

Jurídicos pela Faculdade Milton Campos, conhece o preço do

sucesso: trabalho e devoção à tudo o que quer ver acontecer.

No escritório desde 2002 Mariana iniciou sua trajetória na

unidade do RJ, e depois participou da montagem da unidade

BH desde seu inicio, juntamente com Celso Antunes,

arregaçando as mangas da camisa e carregando moveis,

transportando equipamentos, um deles inclusive, um

bebedouro, eles quase ficam pelo caminho pois a Kombi era

tão velha que o asfalto da rua se confundia com o assoalho da

mesma. Mariana é assim, querida pelo time de BH, pelos seus

companheiros de trabalho, pelos clientes da qual é gestora, e

com os quais acaba se tornando amiga, de todos, sem exceção.

Nas reuniões dos sócios do escritório sempre leva o

tradicional, delicioso e imperdível doce de leite mineiro, para

ser degustado com o não menos famoso canudinho, que cada

um recheia como quiser, para alegria dos presentes. Enfim,

Mariana Barros é daquelas que motiva sua equipe com

elogios, que os recebe em casa em datas comemorativas, que

sempre tem um   " Valeu gente ",   como agradecimento por

uma meta cumprida, e que esta sempre pronta para o próximo

desafio.

Nossa colega Márcia Fonseca de Oliveira, ou

simplesmente a Márcia, da família Fragata e Antunes

desde novembro de 2005, é daquelas pessoas que esta

sempre alegre, de bem com a vida e com o que faz,

engraçada, bem humorada, brincalhona, extrovertida, e

acreditem, é uma ariana de  10 de abril. Profissional das

mais queridas pelos colegas,  hoje  ela é a recepcionista /

telefonista do escritório do Rio de Janeiro. Mãe de Igor e

Ranna, avó de Rhavi, adora um chocolate branco, isso é,

qualquer coisa doce, e a cerveja nos finais de semana não

pode faltar. Essa dedicada colaboradora, com 15 anos de

casa, é uma das primeiras a chegar ao escritório. Se tem

alguma coisa que a incomode é difícil de saber porque a

extravagância de suas gargalhadas não demonstra que

tenha problemas, ela segue de cabeça erguida, como que

questionando: qual seria a graça de viver

sem  ter  problemas? Sem se preocupar com algo? Como

diz o ditado popular: é difícil não gostar de alguém que

encare a vida com leveza. E dá-lhe gargalhadas. Com ela

não tem mimimi, não tem frescura para falar, ri de suas

próprias besteiras, mas quem a conhece, sabe do seu

caráter e da sua cumplicidade e carinho com o escritório,

de sua capacidade de se relacionar com todos, de ser

sempre prestativa, de ter sempre um riso fácil.
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1º) Resgate.    (*99 milhões) 

    

2º) Bird Box.    (*89 milhões)

      

3º) Troco em Dobro.  (*85 milhões)

       

4º) Esquadrão 6.     (*83 milhões)

      

5º) Mistério no Mediterrâneo.(*73 milhões)

       

6º) O Irlandês.   (*64 milhões)

       

7º) Operação Fronteira. (*63 milhões)

      

8º) A Missy Errada.   (*59 milhões)

      

9º) O Poço  (*56 milhões)

       

10º) O Date Perfeito   (*48 milhões)

NETFLIX REVELA PELA PRIMEIRA VEZ 

SEUS FILMES DE MAIOR AUDIÊNCIA

*Audiência nas 4 primeiras semanas de

lançamento do filme.

DIA DO PROGRAMADOR 

 12 DE SETEMBRO

Eles são fundamentais para nossa transformação digital.

Organizam códigos e linguagens de programação que

possibilitam uma série de automatizações que facilitam

nossas operações. A profissão de programador consiste em

desenvolver e aperfeiçoar software e ferramentas da

internet com o objetivo de resolver problemas e facilitar a

vida de pessoas e empresas. Parabéns a todos os nossos

programadores!

O Dia da Secretária é comemorado anualmente em 30 de

setembro no Brasil. A data foi criada para homenagear as

profissionais da área, realçando a importância do seu

trabalho para o bom funcionamento das empresas. As

secretárias são responsáveis por ajudar na organização,

logística e atendimento ao público e clientes da empresa,

organização ou instituição para a qual trabalha. Parabéns a

todas nossas secretárias!

DIA DA SECRETÁRIA 

30 DE SETEMBRO
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Em um ano de notícias fora do comum, só faltava

cair neve no Brasil. E foi o que aconteceu na

semana do dia 20 de agosto em diversas cidades da

região Sul do país. O frio histórico que atingiu

cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul não só trouxe temperaturas baixas, mas também

fez muita gente ver neve pela primeira vez, sem ter

que sair do Brasil. As temperaturas caíram nas

regiões Sul e Sudeste do Brasil, causando geadas

nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e

Paraná. Nesta semana  foi registrado em  Bento

Gonçalves, no RS, temperaturas de 1,5ºC, com

sensação térmica de -4ºC. Cerca de 28 municípios

do estado registraram temperaturas abaixo de 0ºC.

No Paraná, a cidade de General Carneiro registrou

-5,7ºC durante a noite e a região serrana de Santa

Catarina recebeu muitos turistas querendo brincar

com a neve.

Não é só em Setembro que devemos lutar pela

inclusão dos deficientes, mas todos os dias.  A

inclusão acontece quando cada um de nós se

interessa  e procura entender e ser mais

compreensivo com tudo e todos que nos são

diferentes. É isso que faz o Brasil um país tão

rico – suas várias culturas e a dos deficientes

auditivos é uma delas! Conhecer mais a Libras e

levá-la ao maior número de pessoas possível é

um belo caminho pra se começar . Sendo

assim… que tal você começar a aprender um

pouco mais agora mesmo?

Moradores e turistas que estavam nas localidades se

divertiram fazendo os famosos bonecos de neve,

mas nem todas "as obras de artes" ficaram perfeitas.

Na internet, que nunca perdoa, imagens de bonecos

deformados viralizaram e ganharam memes com

apelidos divertidos, como "Olaf de Taubaté", "Olaf

Chernobyl", entre outros.

DIA NACIONAL DO DEFICIENTE AUDITIVO

Dia 26 de Setembro é o Dia Nacional da Deficiencia
Auditiva, uma data muito especial e que nos relembra
a história e a luta dessa comunidade. 

5 fatos que você deveria saber sobre a

comunidade surda  e de  5 maneiras de você

aprender Libras online e gratuito  – com esses

artigos você consegue entender um pouco mais

sobre a Libras e sobre a cultura surda .

5 maneiras de se aprender Libras de
graça e online CLIQUE AQUI

5 fatos que você deveria saber sobre a
comunidade surda CLIQUE AQUI

Fonte: http://blog.handtalk.me/dia-nacional-surdo/

NEVE NO BRASIL

Fonte: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-08-21/olaf-de-
chernobyl-bonecos-de-neve-feitos-no-brasil-viralizam-veja-

memes.html

http://blog.handtalk.me/5-links-aprender-libras-de-graca-online/?utm_source=Blog&utm_medium=DiaDoSurdo_2016_Link
http://blog.handtalk.me/5-fatos-comunidade-surda-libras/?utm_source=Blog&utm_medium=DiaDoSurdo_2016_Link
http://blog.handtalk.me/dia-nacional-surdo/
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-08-21/olaf-de-chernobyl-bonecos-de-neve-feitos-no-brasil-viralizam-veja-memes.html


A Amazon é um dos maiores, senão o maior site de comercialização de livros e e-Books do mundo. De fácil acesso, nele você pode

encontrar quase todos os gêneros que procura. Desde romances até livros técnicos.Contudo, nem todos os livros online disponíveis

na plataforma são gratuitos. Mas, uma boa parte é. Portanto, temos a certeza de que você acabará encontrando algum que te

agrade.Então, se você é um amante da leitura, não pode deixar de visitar o site da Amazon. Basta entrar, procurar um livro que lhe

agrade, ver se está disponível gratuitamente, baixar e ler. Simples assim. CLIQUE AQUI

Um outro site para encontrar livros online grátis é o site da Livraria Cultura. No acervo da editora você encontra livros dos gêneros

mais variados e até em outras línguas. Mas, assim como na Amazon, há e-Books gratuitos e pagos.Portanto, basta acessar o site da

livraria cultura, procurar um livro online grátis que mais lhe agrade e se divertir. Bem prático e simples. CLIQUE AQUI

Esse é um site bastante simples e de fácil navegabilidade. Os livros online grátis, por exemplo, são bastante fáceis de baixar. Existe,

todavia, duas versões de assinatura, a gratuita e a premium.No site há inclusive a opção de se fazer download da obra, como também

ler online, sem precisar carregar o seu computador, tablet ou smartphone. Basta acessar o site da Lê Livros, fazer o seu plano e se

divertir. CLIQUE AQUI

Nesse site você poderá encontrar mais de 20 mil títulos nacionais e internacionais. Sendo que, os livros podem ser encontrados em

variados idiomas, originados de mais de 193 países cadastrados na plataforma.

No acervo podem ser encontrados inclusive livros raros, com documentos históricos surpreendentes, disponíveis para leitura online.

Basta, portanto, acessar o site da Biblioteca Mundial Digital e passar horas pesquisando e lendo. CLIQUE AQUI

A Saraiva é uma das maiores livrarias do Brasil. Com uma excelente plataforma digital, com mais de 170 títulos de livros online

gratuito, é possível encontrar diversos gêneros de livros para ler e reler.Desde romances até ficção, o acervo da editora é bastante

extenso e o site bastante fácil e interativo. É só acessar a plataforma online da Saraiva, procurar os títulos gratuitos, baixar ou ler

online. Uma experiência surpreendentemente inesquecível. CLIQUE AQUI

Esse é um site onde você poderá encontrar obras da Literatura Brasileira, História, Economia, Sociologia, Geografia e temas afins,

gratuitamente, fácil para baixar.Inicialmente, para encontrar o título que deseja use o campo de busca. Bastante interativa e de fácil

compreensão, a plataforma oferece livros online inteiramente grátis, basta acessar o e-livros grátis e se surpreender. CLIQUE AQUI

Nesse site você encontrará diversos livros online grátis. Os temas são bastante variados e há diversas obras, todas disponíveis na

língua portuguesa.Para encontrar os gêneros que mais te agradam, essa biblioteca virtual possibilita filtrar obras por categorias,

encontrando diversos autores dos mais variados gêneros da nossa literatura.Portanto, basta acessar o site do Ebook Brasil, procurar o

que te interessa e mergulhar nesse fascinante mundo da leitura. CLIQUE AQUI
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LIVROS ON-LINNE E GRATUITOS:  MELHORES SITES PARA BAIXAR E LER

Amazon – Livros Online Grátis

Livraria Cultura

Lê Livros – Livros online grátis

Biblioteca Mundial Digital

Saraiva – Livros online grátis

E-livros Grátis

Ebooks Brasil

Boa leitura, e bom divertimento!

https://www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011
https://www3.livrariacultura.com.br/
http://lelivros.love/
https://www.wdl.org/pt/
https://www.saraiva.com.br/
http://www.elivros-gratis.net/
http://ebooksbrasil.org/
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A primavera é considerada a estação mais bonita do ano. Isso se deve ao fato de que nela ocorre a floração de

diversas espécies de plantas. As paisagens enchem-se de cores, deixando ruas, campos, parques e jardins com o

aspecto alegre e vívido. Essa estação do ano sucede o inverno e precede o verão.

A palavra primavera deriva do latim,  primo vere,  que significa  primeiro verão. Verão significa tempo

primaveril. Assim, primavera corresponde ao período que antecede o verão. As estações do ano, portanto

também a primavera, ocorrem devido à  inclinação da Terra em relação ao Sol. Sabemos que a Terra realiza

diversos movimentos, um deles é o movimento de translação, aquele em que o planeta gira em torno do Sol.

Esse movimento tem como uma de suas consequências as estações do ano. Devido à inclinação da Terra em

relação ao seu plano orbital, os raios solares incidem distintamente nos dois hemisférios. Assim, em um dado

momento, um hemisfério estará mais iluminado do que o outro e, portanto, as estações do ano não ocorrerão

simultaneamente nos dois lados. A primavera é considerada a estação do ano mais agradável para alguns,

devido a suas temperaturas amenas e ao aumento da umidade do ar que lhe são característicos. A floração, ou

desabrochamento das flores, modifica a paisagem, tornando-a mais alegre e contemplativa. 

Aproveite esta estação e coloque mais cor em sua vida, floresça, renove-se e vamos seguir firmes e em frente,

sempre enfrentando os desafios com determinação, força e alegria!
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