
 
 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Olá, estudante! 

 

Neste material você encontra uma seleção das notícias mais relevantes da semana, além da 

indicação de sites, artigos e portais para que você possa aprofundar seus estudos e desenvolver sua 

própria criticidade. 

 O objetivo do canal Letras Múltiplas é ser um espaço que facilite sua preparação para 

vestibulares, ENEM, provas de concursos públicos ou entrevistas de emprego.  

Nosso viés é educativo, por isso apresentamos informações, provenientes dos mais variados 

sites do Brasil e do mundo, sem a emissão da opinião da autora.  

O arquivo, disponibilizado de forma gratuita, está dividido nas pautas a seguir - variando 

conforme a semana: 

1. Comunicação e Tecnologia 
2. Cultura e Sociedade 
3. Economia 
4. Educação 
5. Meio Ambiente e Sustentabilidade 
6. Migração, Guerras e Conflitos 
7. Políticas Públicas 
8. Saúde  

No site www.letrasmultiplas.com.br você também encontra cursos de Português e de 

Redação, com certificado digital válido como horas complementares em Universidades. Acesse e 

conheça nosso portfólio de produtos e serviços. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

http://www.letrasmultiplas.com.br/
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05/04 a 11/04/2021 

 

Tributos sobre livros também devem afetar e-books 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ As limitações quanto ao acesso à educação e cultura; 
▪ O impacto no bolso das famílias; 
▪ A quais itens básicos ainda temos acesso? 

 

 

Segundo informações do portal B9 e do TecnoBlog, a Receita Federal voltou a defender a 

tributação sobre livros e papéis utilizados na impressão de livros, o que também pode afetar 

dispositivos como o Kindle e os e-books. A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo unificado 

proposto pelo governo, foi justificado porque pessoas de baixa renda não compram livros. 

Uma lei de 2004 definiu que a venda de livros e papéis destinados à sua impressão ficariam 

isentos das cobranças de PIS/Pasep e Cofins. No entanto, a equipe do ministro da Economia, Paulo 

Guedes, pretende unificar essas contribuições e transformá-las no CBS, que teria alíquota de 12%. No 

meio desta mudança, a isenção para os livros seria encerrada. 

O argumento da Receita Federal é de que “[...] dada a escassez dos recursos públicos, a 

tributação dos livros permitirá que o dinheiro arrecadado possa ser objetivo de políticas focalizadas, 

assim como é o caso dos medicamentos, da saúde e da educação no âmbito da CBS”. 

No texto, o órgão cita dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2019 para mostrar que 

famílias com até dois salários-mínimos não leem livros além dos didáticos e que a maior parte do 

mercado literário é consumido por grupos familiares com renda superior a 10 salários-mínimos. 

 

O que é a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)? 

 A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) é o plano do ministro da Economia Paulo Guedes 

para substituir o PIS (Programa de Integração Social) e o Cofins (Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social), tributações destinadas hoje à receita bruta de empresas.  
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O novo imposto fundiria as duas existentes e eliminaria todos os benefícios previstos 

atualmente na regulação, forçando, portanto, que os participantes do mercado editorial paguem uma 

alíquota de 12% no imposto de renda. 

 

Tributo pode afetar Kindle e e-books 

Segundo o portal TecnoBlog, o documento da Receita Federal não trata especificamente de 

dispositivos como o Kindle e e-books, mas eles também podem ser incluídos no CBS. 

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a imunidade vale para a 

“importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes 

exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que 

possuam funcionalidades acessórias”. A decisão abordava a cobrança de impostos, mas, como 

PIS/Pasep e Cofins são classificados como contribuições – isto é, estão em uma categoria tributária 

diferentes –, os e-readers e e-books também podem ser afetados pela cobrança do CBS. 

 Por enquanto, o projeto parece inoperante no Congresso, pois ainda não tem relator indicado. 

 

Questione-se: Se, conforme relatam os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 

2019, as famílias com até dois salários-mínimos não leem livros além dos didáticos, como 

será o acesso à educação e à cultura após esta tributação? 

Opinião: “A indústria, que nos últimos 14 anos sofreu queda de 29% em termos reais, 

encolherá ainda mais[...]. Além disso, o aumento no preço do livro irá reduzir ainda mais 

uma demanda que já é restrita. Tudo isso junto não trará impactos negativos apenas para 

a cadeia do livro, mas também e fundamentalmente para uma sociedade que já não 

cultiva o hábito de leitura”. PublishNews. 

 

 

 

SAIBA MAIS: 

BUENO, Mariana. Livros, tributos e desenvolvimento socioeconômico. PublishNews, 08/02/2021. 

Disponível em: https://www.publishnews.com.br/materias/2021/02/08/livros-tributos-e-

desenvolvimento-socioeconomico 

SILVA, Victor Hugo. Receita quer tributo sobre livros, e isso deve afetar Kindle e e-books. 

TecnoBlog, 07/04/2021. Disponível em: https://tecnoblog.net/429453/receita-quer-imposto-sobre-

livros-e-isso-deve-afetar-kindle-e-e-

books/#:~:text=Em%20documento%20publicado%20na%20terça,sujeitos%20à%20cobrança%20de%

20impostos. 

STRAZZA, Pedro. Para cobrar imposto, Receita Federal argumenta que apenas ricos leem. B9, 

07/04/2021. Disponível em: https://www.b9.com.br/141775/receita-federal-argumenta-que-apenas-

ricos-leem-para-cobrar-imposto-sobre-livros/ 

 

https://www.publishnews.com.br/materias/2021/02/08/livros-tributos-e-desenvolvimento-socioeconomico
https://www.publishnews.com.br/materias/2021/02/08/livros-tributos-e-desenvolvimento-socioeconomico
https://tecnoblog.net/429453/receita-quer-imposto-sobre-livros-e-isso-deve-afetar-kindle-e-e-books/#:~:text=Em%20documento%20publicado%20na%20terça,sujeitos%20à%20cobrança%20de%20impostos
https://tecnoblog.net/429453/receita-quer-imposto-sobre-livros-e-isso-deve-afetar-kindle-e-e-books/#:~:text=Em%20documento%20publicado%20na%20terça,sujeitos%20à%20cobrança%20de%20impostos
https://tecnoblog.net/429453/receita-quer-imposto-sobre-livros-e-isso-deve-afetar-kindle-e-e-books/#:~:text=Em%20documento%20publicado%20na%20terça,sujeitos%20à%20cobrança%20de%20impostos
https://tecnoblog.net/429453/receita-quer-imposto-sobre-livros-e-isso-deve-afetar-kindle-e-e-books/#:~:text=Em%20documento%20publicado%20na%20terça,sujeitos%20à%20cobrança%20de%20impostos
https://www.b9.com.br/141775/receita-federal-argumenta-que-apenas-ricos-leem-para-cobrar-imposto-sobre-livros/
https://www.b9.com.br/141775/receita-federal-argumenta-que-apenas-ricos-leem-para-cobrar-imposto-sobre-livros/
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Microsoft fará 120 mil óculos de realidade aumentada para Exército dos EUA 
 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ O que estes óculos trazem de diferencial para as tropas americanas? 
▪ Quais os benefícios desta negociação para os usuários comuns? 

 

 

 A Microsoft exibiu seus óculos de realidade aumentada, o HoloLens, durante uma 

demonstração ocorrida em 2015 durante um jogo Minecraft. Agora, em 2021, o exército dos EUA fez 

a proposta de comprar da Microsoft dispositivos baseados nesta tecnologia.  A empresa vai vender 

"até US$22 bilhões" de aparelhos baseados no HoloLens. O contrato é o maior do tipo já fechado com 

a tecnologia. A Microsoft se comprometeu a fornecer, durante 10 anos, um total de 120.000 aparelhos 

de realidade aumentada. 

Segundo informações do portal Exame, Oficina da Net e Ecycle, a tecnologia HoloLens é a união 

entre o mundo real e o mundo não real, tendência que proporciona a união da realidade física do 

usuário com o ambiente digital. E dentro dessa fusão, não existe apenas hologramas abstratos, mas 

sobretudo interação. 

 

Fonte: Ecycle - https://bityli.com/ft1Br 
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O desenvolvimento destes novos dispositivos será baseado no HoloLens 2 com foco nas 

necessidades que os soldados podem vir a ter em campo. 

 

No blog da Microsoft, Alex Kipman, técnico da empresa, diz: "O programa oferece 

consciência situacional aprimorada, permitindo o compartilhamento de informações e a 

tomada de decisões em uma variedade de cenários." 

 

 

 

Fonte: Exame - https://bityli.com/PtHSx 

 

Quais poderão ser os benefícios desta negociação? 

Com o aumento da escala de produção do HoloLens, a Microsoft poderá solucionar problemas 

de tecnologia de base para desenvolver tecnologias para dispositivos voltados para o consumidor 

comum ou corporativo. 

A versão padrão, vendida a consumidores, custa 3.500 dólares cada aparelho e permite ao 

usuário ver "hologramas" e instâncias virtuais sobre o ambiente observável e interagir com essa 

tecnologia usando gestos e vozes. 

Organizações em diversas partes do mundo estão a par do potencial desse dispositivo visando 

otimizar treinamentos, capacitações e diversas outras atividades do meio corporativo e empresarial.  

 

Fonte: https://bityli.com/V0AKL 
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Questione-se: Treinamentos e capacitações podem ser potencializados por tecnologias 

de realidade virtual? 

Opinião: “Exemplos de formação com o uso de realidade virtual incluem: Formação 

médica e simulações de cirurgia; Recriações históricas e geográficas; Reconstruções 

arquitetônicas; Serviços de emergência, por exemplo, a formação de paramédico; 

Treinamentos de simulação de combate e treinamento militar; Agricultura de precisão”. 

Oniria. 
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