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Infelizmente, os últimos 

acontecimentos são 

um verdadeiro convite 

para que se faça um 

contraponto

Não adianta tentar tapar o 
sol com peneira, afi nal, 
não vejo sentido em 

comentar o que há de diferente 
em outros países, enquanto 
no Brasil se abre um abismo 
de divergências quando com-
parado com outros lugares. 
Mas acredito que quando as 
pessoas realmente tomarem 
consciência e começarem a 
agir de verdade, talvez possa-
mos desenhar um novo cenário 
político. 

Recentemente, li um texto 
que fala sobre a Lei 13767 de 
2018, que altera o artigo 473 
da CLT. Inclusive, gostaria de 
destacar que, segundo o meu 
entendimento, não acho que a 
CLT resguarde direito de traba-
lhador, mas que foi criada com 
um único propósito político 
para angariar votos para uma 
determinada situação política 
e que na verdade desequilibra 
e causa uma grande injustiça 
em todo o sistema empresarial, 
fi nanceiro e econômico.

Alguém sempre vai pagar a 
conta, porque são inúmeros 
processos que esbarram em di-
versas questões recaindo sobre 
a classe média. O empregado é 
a força motriz e quem sustenta 
o país são as empresas que 
geram empregos, impostos, 
riquezas e uma série de outras 
situações.

Infelizmente o poder político 
do Brasil é refém de votos de 
pessoas mais poderosas, que 
sustentam uma massa insana. 
Mesmo quem é contrário a 
causa, seja ela qual for, acaba 

cedendo em diversas negocia-
ções políticas que, inclusive, 
estão acontecendo hoje. Desde 
pequeno ouço que o Brasil é o 
país do futuro. Entra e sai pre-
sidentes que precisam “entrar 
no jogo” porque do contrário 
ele não governa.

Vamos a minha indignação. A 
lei 13.767 de 2018 permite que 
o funcionário não permaneça 
na empresa, ou seja, que ele 
falte em seu dia de trabalho de 
forma justifi cada, sem descon-
to de salário, três vezes ao ano, 
para fazer exame preventivo de 
câncer. Conversei com quatro 
médicos que me informaram 
que o exame preventivo de 
câncer é uma vez ao ano. 

Em casos onde haja uma 
situação prévia ou iminente, o 
exame deve ser feito a cada seis 
meses. A partir desta brecha, 
a probabilidade de pessoas 
interessadas em passar por 
tal procedimento, apenas para 
conseguir um dia de folga, é 
algo espantoso. E é o que vai 
acontecer.

Vocês percebem onde está 
o verdadeiro câncer? 

A cada hora há novas ques-
tões que fazem com que 
os colaboradores trabalhem 
menos. Isso é uma cadeia tão 
viciosa e corrompida, além de 
destrutiva, porque faz com 
que o país estacione. Quando 
parece que vai andar, para 
de novo porque existe uma 
politicagem para conceder 
migalhas para se conseguir 
votos e consequentemente 
o poder, o qual não sabemos 
como é gerido, administrado 
e devolvido para a população. 

(*) - É advogado especializado em 
direito internacional, consultor de 

negócios e fundador da Loyalty 
Miami (http://www.loyalty.miami). 

Email: (contato@loyalty.miami). 

Daniel Toledo (*)

A - Portinari vai a Leilão 
A Canvas Galeria de Arte leva a leilão, no próximo dia 12 de fevereiro, 
às 21h, uma das obras mais representativas e importantes de Cândido 
Portinari. Avaliada em R$ 9 milhões, será o mais valioso quadro de 
Portinari levado a leilão no mundo. A pintura, medindo 0,80 cm por 
100 cm, é do fi nal dos anos 1950, período de intensa atividade de 
Portinari, que no mesmo período terminou os painéis “Guerra e Paz”, 
na ONU. O conjunto de obras contendo músicos como tema principal 
foi executado por ele nos anos 956 a 1959, como essa (Flautista) de 
1956. O leilão traz 115 obras, algumas raras e de grande valor, de 
artistas como Antonio Dias, Cícero Dias, Di Cavalcanti e um Tomie 
Ohtake pintado na década de 1960. Saiba mais em (www.canvasga-
leriadearte.com.br)

B - Viver de Bike 
Termina no próximo dia 30 o prazo de inscrições para as duas primeiras 
turmas do Curso Viver de Bike de 2019. As aulas acontecem no CDC 
Arena Radical, na Vila Olímpia, a partir de 4 de fevereiro. É perfeito 
para conhecer melhor as oportunidades que o setor está oferecendo 
após a chegada das empresas de bicicletas de aluguel, dos aplicativos 
de entrega e do aumento das vendas nas bicicletarias. Quem participar 
do curso tem a oportunidade de sair da crise no pedal, pois receberá 
qualifi cação para abrir um negócio ou concorrer a um emprego. São 60 
horas de aulas divididas entre mecânica e economia circular. O formulário 
está disponíel em (www.bit.ly/vdb2019).

C - Soluções para o Negócio
O Simpósio de Ideias Alltech (ONE19) retorna, de 19 a 21 de maio, a 
Lexington, Kentucky, para dar as boas-vindas aos heróis do dia a dia que 
estarão unidos em busca de inspiração, motivação e ideias signifi cativas. 
É um evento global que transcende cultura e indústria, apresentando 
soluções inovadoras para superar desafi os na agricultura, negócios, 
saúde, bem-estar, fabricação de cerveja e destilados, bem como na 
vida cotidiana. Dentre os principais palestrantes, estarão presentes os 
premiados Bear Grylls e Chris Zook. É frequentada anualmente por 
cerca de 4.000 pessoas de mais de 70 países que se reúnem para sonhar 
e explorar soluções para melhorar os seus negócios e o mundo ao seu 
redor. Mais informações: (www.alltech.com/news).

D - Programação de Arduíno
O Centro Paula Souza acaba de lançar o curso livre online gratuito de 
Arduíno. Com duração de 30 horas, divididas em quatro módulos, o curso 
conta com videoaulas que apresentam o passo a passo para a realização 
de experimentos com o dispositivo, abordando desde os componentes do 
hardware e sua linguagem de programação, até como fazer a aplicação 
e o projeto fi nal. O interessado pode se inscrever e estudar a qualquer 
momento, sem necessidade de processo seletivo. Basta acessar o site 
(mooc.cps.sp.gov.br) em um computador conectado à internet e se 
cadastrar com login e senha. Ao fi nal do curso, é feita uma avaliação 
online para emissão de certifi cado.

E - Técnicas de Negociação
O profi ssional precisa encontrar alternativas para situações difíceis, 
através de metodologias e técnicas que ofereçam soluções efi cazes na 
gestão do relacionamento. O curso do Grupo IMAM, ‘Técnicas de Ne-
gociação’, proporciona esses conhecimentos. Melhoram o desempenho 
e habilidades pessoais, objetivando acordos mutuamente aceitos. O 
treinamento vai municiar  com instrumentos efi cazes para dinamizar os 
relacionamentos interpessoais, levando a negociar com maestria, estrei-
tando laços, obtendo e melhorando resultados, e fi delizando alianças, pela 
solidifi cação da confi ança em seus relacionamentos. O evento acontece 
nos dias 7 e 8 de fevereiro. Outras informações: (www.imam.com.br).

F - Aprendizado e Evolução
A Eventos Expo Editora realiza, nos dias 29 e 30 de abril, no Centro de 
Convenções Rebouças, a 7ª edição do Fórum Eventos, que já se tornou 
o mais relevante encontro do segmento MICE²+FDT no Brasil. Reune 
os principais nomes do mercado, que incluem gestores de eventos das 
mais expressivas empresas nacionais; dirigentes de entidades promoto-
ras dos principais congressos e exposições; agências; fornecedores de 
serviços e de equipamentos, destinos, hotéis e centros de convenções. 
São mais de 500 gestores de eventos e profi ssionais do trade, entre os 
quais 70% ocupam cargos de decisão. Mais informações: (https://www.
forumeventos.net/).

G - Produção Científi ca 
Reconhecida pela qualidade das pesquisas desenvolvidas e pelo grupo 
diferenciado de pesquisadores que integram a Universidade, a PUC-RS 

lançou um portal, que amplia o acesso à produção científi ca em âmbito 
nacional e internacional. O perfi l e os principais estudos dos mais de 
300 pesquisadores, entre eles renomados cientistas em todas as áreas 
do conhecimento, estão disponíveis para consulta no portal (http://
www.pucrs.br/pesquisadores/). Na página de cada profi ssional é possí-
vel visualizar dados como áreas de interesse, eixos temáticos, áreas de 
concentração, linhas de pesquisa e estruturas de pesquisa às quais o 
pesquisador está vinculado, além de acessar suas principais publicações.  

H - Restauração do Museu
Na semana em que a USP completa 85 anos, a EDP – empresa que 
atua no setor elétrico brasileiro – anunciou o investimento de R$ 12 
milhões para a restauração do Museu Paulista, também conhecido 
como Museu do Ipiranga. Com esse investimento, realizado por meio 
do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a EDP será a primeira 
empresa a fechar um contrato com a Universidade para apoiar a obra 
de recuperação do Museu, fechado desde 2013. A obra tem duração 
prevista de 30 meses e a reinauguração está programada para 2022. 
Em 2013, o edifício-monumento foi fechado à visitação por problemas 
de infi ltração de água nos forros e teve início o desenvolvimento de um 
grande projeto de reforma.

I - Renovação de Frota
A Mercedes-Benz do Brasil comercializou 500 ônibus urbanos para em-
presas operadoras da Transantiago, o sistema BRT (Bus Rapid Transit) 
da capital do Chile. São 400 unidades do modelo O 500 U e 100 do O 
500 UA articulado, todos na versão Low Entry (Entrada Baixa). A Bu-
ses Vule adquiriu cerca de 150 ônibus, com carroçaria Caio. As demais 
unidades, encarroçadas pela Marcopolo, foram compradas pela Metbus, 
STP Santiago e Redbus Urbano. Fruto de uma parceria da Mercedes-
-Benz do Brasil com o Regional Center Daimler Latina e a Comercial 
Kaufmann, representante da Mercedes-Benz no Chile, esses 500 ônibus 
foram adquiridos pelas empresas operadoras do BRT Transantiago para 
renovação de frota.

J - Couro do Brasil 
O calendário internacional de feiras do couro brasileiro em 2019 inicia-se 
com a realização de quatro eventos em três continentes. Na América, 
o país participa da Lineapelle New York; na Ásia, haverá estandes bra-
sileiros na feira India International Leather Fair (IILF, em Chennai) e, 
na Europa, o Brasil é destaque na Première Vision Paris e Lineapelle 
Milão/Simac Tanning Tech. A participação dos curtumes brasileiros 
nestes eventos tem o apoio do projeto Brazilian Leather, uma iniciativa 
do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil e da Apex-Brasil para 
o incentivo à participação do couro do país no mercado internacional. 
Relacionamento comercial, promoção de imagem e análise de mercado 
estão na pauta dos curtumes brasileiros. Outras informações: (www.
brazilianleather.com.br).
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O Índice de Confi ança da 
Indústria, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
subiu 2,6 pontos de dezembro 
de 2018 para janeiro. Com a 
alta, o indicador atingiu para 
98,2 pontos em uma escala 
de zero a 200, o maior nível 
desde agosto do ano passa-
do. A confi ança subiu em 12 
dos 19 segmentos industriais 
pesquisados. 

O Índice de Expectativas, 
que mede a confi ança dos 
empresários da indústria em 
relação ao futuro, avançou 4,3 
pontos e atingiu 99,5, o maior 
nível desde agosto de 2017 
(100,6 pontos). O principal 
componente para a alta do 
Índice de Expectativas foi o 
ímpeto de contratações do 
setor nos próximos três me-
ses, que cresceu 6,3 pontos.

O Índice da Situação Atual, 
que mede a confi ança dos 
empresários da indústria em 
relação ao momento presen-
te, subiu 1 ponto, indo para 
97 pontos, a terceira alta 

O setor industrial dá sinais de esperar uma retomada

nos próximos meses.

É o que mostram os da-
dos da Confederação 
Nacional da Indústria 

(CNI), agregados pela Abinee. 
A melhora do ICEI ocorreu 
tanto na área elétrica, que 
subiu de 61,3 para 65,6 pon-
tos, como na área eletrônica, 
que aumentou de 64 para 64,5 
pontos, comparados ao mês 
imediatamente anterior. Oo 
ICEI do setor permaneceu 
acima da linha dos 50 pontos 
pelo sexto mês consecutivo. 
“O resultado positivo indica 
que iniciamos o ano com uma 
nítida melhora e um espírito 
de confi ança”, diz o presidente 

A eletroeletrônica inicia o ano com uma nítida melhora e 

espírito de confi ança.

Custo de vida em SP 
fecha 2018 em alta

Após queda em novembro 
(-0,36%), o custo de vida na re-
gião metropolitana de São Paulo 
subiu 0,20% em dezembro. Com 
esse resultado, o indicador encer-
rou o ano com alta de 3,34%. Os 
dados são da pesquisa Custo de 
Vida por Classe Social, realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP. Entre as nove categorias 
que compõem o indicador, duas 
sofreram variações negativas 
em dezembro: saúde e cuidados 
pessoais (-0,05%) e comunicação 
(-0,03%). 

Por outro lado, o segmento 
de transporte foi o principal 
responsável pela aceleração do 
custo de vida no último mês 
do ano, com alta de 0,32%. Em 
2018, o grupo acumulou variação 
positiva de 3,4%. Do subgrupo, 
o item que apontou a maior alta 
foi passagem aérea (34,08%). O 
segmento de vestuário também 
infl uenciou o indicador, com ele-
vação de 0,85%. No acumulado de 
2018, apontou alta de 0,37%. O 
resultado de dezembro foi impul-
sionado pelo aumento de 3,84% 
das roupas femininas. Artigos do 
lar também favoreceu a alta  no 
mês, com elevação de 0,76% em 
dezembro. 

O custo de vida na região 
metropolitana de São Paulo se 
manteve controlado ao longo do 
ano passado, com pressões em 
grupos isolados como alimen-
tação e bebidas, habitação e 
transporte. Segundo a Entidade, 
os preços devem iniciar o ano 
contando com uma tendência 
de alta oriunda do segmento 
de transporte, em virtude dos 
reajustes nas passagens do trans-
porte público. Mas em fevereiro, 
o setor de educação deve puxar 
a alta, como ocorreu em anos 
anteriores (AI/FecomercioSP).
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Indústria eletroeletrônica 
inicia 2019 confi ante

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico atingiu 65,1 pontos no 
mês de janeiro de 2019, registrando 2,5 pontos acima do resultado apontado no fi nal do ano passado 
(62,6 pontos) e 3,7 pontos a mais do que o registrado em janeiro do ano passado (61,4 pontos)

o mesmo mês do ano passado. 
Para o 1º trimestre de 2019, 
esse percentual atinge 79% 
e para o 1º semestre alcança 
83%, sempre comparados aos 
iguais períodos de 2018. 

Cerca de 85% dos entrevis-
tados projetam crescimento 
para 2019 em relação a 2018. 
Esse percentual foi ainda 
maior do que os verificados 
nas pesquisas de outubro 
(82%) e de novembro (83%). 
Ainda referente ao ano de 
2019, 13% das pesquisadas 
esperam estabilidade e ape-
nas 2% estão prevendo queda 
(AI/Abinee).

da Abinee, Humberto Barbato. 
Sondagem realizada pela 

Abinee aponta que 66% das 

empresas consultadas espe-
ram crescimento nas vendas 
em janeiro na comparação com 

Índice de Confi ança da Indústria 
tem maior nível desde agosto

consecutiva. A alta foi puxa-
da principalmente pelo grau 
de satisfação com o nível da 
demanda atual, que subiu 1,6 
ponto. Segundo o pesquisador 
da FGV Aloisio Campelo Jr., 
o setor industrial dá sinais de 
esperar uma retomada nos 
próximos meses, após a expres-
siva desaceleração do segundo 
semestre do ano passado.

“As expectativas avançaram 

bem em janeiro, com melhores 
previsões para a produção e o 
emprego no horizonte de três 
meses e otimismo com relação 
à evolução do ambiente de 
negócios no horizonte de seis 
meses”, disse. O Nível de Utili-
zação da Capacidade Instalada 
recuou 0,5 ponto percentual 
em janeiro, para 74,3%, o me-
nor nível desde setembro de 
2017 (74,0%) (ABr).

A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping 
Centers) lançou ontem (29) o Censo 2018 que 
apresenta o desempenho dos shoppings brasilei-
ros no último ano. O setor que fechou 2018 com 
alta de 6,5% nas vendas prevê crescimento de 
7% nesse ano. “O ano de 2018 foi de otimismo 
e defi nitivamente marcou a retomada do varejo. 
O setor faturou R$ 178,7 bilhões e inaugurou 14 
empreendimentos em todo o Brasil, o que de-
monstra o crescimento constante e signifi cativo 

do setor. Para 2019 acreditamos em manter o 
ritmo de crescimento do setor”, afi rma Glauco 
Humai, presidente da Abrasce. 

A gradual recuperação econômica, a expansão 
dos shoppings e a retomada de confi ança dos consu-
midores foram essenciais para essa crescente que 
impulsionou o índice de geração de empregos nos 
shopping centers que fechou com alta signifi cava 
de 5,4%, em relação ao último ano, sendo 1.085.040 
de empregos gerados pelo setor (Abrasce).

O governador João Doria e os 
e os secretários Henrique Mei-
relles, da Fazenda, e Gustavo 
Diniz Junqueira, da Agricultura, 
assinaram ontem (29), decreto 
que isenta o ICMS de produtos 
hortifrutigranjeiros estenden-
do o benefício às frutas e horta-
liças que estejam embaladas ou 
resfriadas, mesmo que tenham 
sido cortadas ou descascadas. 

Para o governador, a medida 
é uma das formas como a des-
burocratização do Estado pode 
fomentar a atividade econômica. 

“São menos 18% de impostos 
inúteis e inadequados. Infeliz-

mente, ao longo dos anos, vários 
produtores foram penalizados 
exatamente porque estavam 
fazendo o correto, limpando, 
lavando e embalando os seus 
produtos, mas tendo que pa-
gar mais impostos e fazendo 
com que os preços de frutas 
e verduras fossem mais caros 
nos supermercados. A partir de 
agora, São Paulo dá este bom 
exemplo que reduz o preço de 
alimentos para o consumidor 
em todos os níveis”. O decreto 
será publicado no DOEstado e 
produzirá efeitos a partir de 1º 
de fevereiro (AC/SFP).

Zerado o ICMS de frutas
e hortaliças embaladas

Shoppings crescem 6,5% nas vendas de 2018


