
Vivemos na era das 

incertezas. Essa 

expressão tornou-se 

comum não porque 

as incertezas tenham 

passado a existir só 

agora, mas porque 

se multiplicaram 

exponencialmente nas 

últimas décadas 

Como sabemos, nunca 
tivemos certeza de 
nada, exceto da morte. 

Agora, nem isso. Já se fala em 
escaneamento da consciência, 
uma espécie de pendrive que 
seria conectado a um andróide 
e permitiria que vivêssemos 
e vivêssemos long time. Fic-
ção Científi ca? Não. A fi cção 
tornou-se o nome do que ainda 
não foi realizado e não mais do 
fantasioso e do mirabolante. E 
todas as mudanças mudarão 
as pessoas e as coisas em 
volta delas. Como entender e 
participar desse mundo? 

É fato que há 30, 40 anos, 
quando pensávamos no futu-
ro, apareciam na tela de nossa 
imaginação não mais do que 
umas seis ou sete possibili-
dades de trabalho: médico, 
engenheiro, advogado, mili-
tar, funcionário do Banco do 
Brasil ou de algum cartório, 
motorista de ônibus ou ajudar 
o pai na loja (lembrando que 
astronauta e arqueólogo eram 
profi ssões desejadas em um 
tempo ainda mais remoto). 

Agora, o problema é que, 
diante da mesma pergunta, 
são dezenas as profissões 
possíveis, muitas das quais 
ainda nem têm nome, outras 
conhecemos de ouvir falar mas 
não sabemos exatamente quais 
habilidades seriam necessárias 
para exercê-las: energias reno-
váveis, inteligência artifi cial, 
manipulação genética, robó-
tica, internet das coisas, etc. 
e tal. Jovens miram perplexos 
o horizonte dos próximos anos 
e se perguntam: vai ter lugar 
para mim?

Tudo vai sendo virado de 
cabeça para baixo e as tra-
dições que ancoraram tantas 
práticas sociais, conceitos e 
valores do mundo do trabalho, 
rapidamente vão se tornan-
do obsoletas. Isso gera um 
desconforto, quando não um 
sentimento de revolta. Mas a 
saída continua a ser uma só: 
buscar entender as mudanças 
em vez de maldizê-las. 

Quanto maior a compreen-
são do que está acontecendo, 
maiores as chances de assu-
mir um protagonismo nesses 
novos tempos. E então, o 
que está acontecendo? Como 
um jovem de hoje pode ter 
chance de uma boa colocação 
profissional no mundo de 
amanhã?  Em primeiro lugar, 
compreendendo que precisa 
aprender o tempo todo e 
precisa se comunicar com 
todo mundo. Ou seja: a ideia 

de “estar formado” em algo, 
de “ter feito seus estudos” em 
tal lugar, de “ter terminado a 
escola” em tal ano, não tem 
mais nenhum futuro. 

Viver é aprender permanen-
temente e da maneira mais 
heurística possível. Heurísti-
ca? É, trata-se do aprendizado 
que leva ao aprendizado, do 
questionamento constante e 
do uso intensivo da imagina-
ção, da criatividade, do pensa-
mento disruptivo. Disruptivo? 
Sim, refere-se ao pensamento 
que rompe com o padrão da 
normalidade, que rastreia 
novos paradigmas, que está 
sempre atento para outras 
maneiras de associação, com-
posição, reorganização dos 
fatos e dos saberes.

Além de aprender o tempo 
todo, é preciso também po-
der se comunicar com todo 
mundo. Daí a importância de 
dominar as linguagens: línguas 
estrangeiras, linguagem da 
programação, mas também a 
linguagem social do network, 
a linguagem emocional das 
negociações, a linguagem afe-
tiva das parcerias. Em resumo: 
conectividade e capacidade 
de tradução, esses são os dois 
pilares do trabalho no futuro.

A escola, em algum mo-
mento, vai precisar contribuir 
para essa reconstituição de 
saberes, rompendo com a ideia 
de que há coisas que precisam 
ser aprendidas porque são 
coisas importantes. Não é as-
sim que funciona. Tudo o que 
precisa ser aprendido não é 
importante por si, mas porque 
tem um papel no processo de 
transformação constante do 
mundo. 

A linguagem matemática é 
fundamental, assim como a 
compreensão histórica ou o 
conhecimento dos seres vivos, 
mas apenas na medida em que 
estão inseridos no contexto da 
descoberta, que é o lugar da 
problematização; da justifi ca-
ção, que é onde se analisam 
os dados e apresentam-se as 
conclusões; e da aplicação, 
quando esses conhecimentos 
agem como ferramentas de 
transformação da realidade. 

Assim, pensar uma escola a 
partir de cases, de questiona-
mentos, de problematizações, 
associando diversas disciplinas 
com diferentes mentes de 
diversas idades, estimulando 
a formulação de hipóteses, 
sendo rigoroso na apresenta-
ção e verifi cação dos dados, 
premiando o esforço, a criati-
vidade e o espírito de equipe 
- são os passos para colocar a 
escola no lugar de relevância 
para as exigências desse tempo 
que é o de olhar o horizonte e 
não enxergar o que há, mas 
imaginar o que haverá lá. 

Um tempo cujo futuro será 
uma invenção do presente. 

(*) - Professor no Curso Positivo, 
é Mestre e doutor em Educação 

Histórica pela UFPR. 

O trabalho no futuro
Daniel Medeiros (*)
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TERÇA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2019

JORNADA DE TRABALHO DE 06HS
Empresa pretende efetuar contratações de funcionários com carga 
horária de 6 horas diárias, com salário proporcional ao pago a um 
funcionário na mesma função com carga horária de 44 horas semanais? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA RECEBEU NOTA TÉCNICA DE UM SINDICATO A RESPEITO 
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, INFORMANDO SER INCONSTITUCIO-
NAL O FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não houve alteração na legislação trabalhista, desta 
forma, a contribuição sindical permanece sendo uma opção para 
empresa e empregados. Outrossim, nota técnica não sobrepõe uma 
lei tendo em vista não fazer parte de nosso ordenamento jurídico.

RECEBER A MÉDIA DAS COMISSÕES
Funcionária ganha salário fixo mais comissões, quando se afasta por 
licença maternidade é devido pagar média das comissões durante a 
licença? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO
Funcionário deseja dividir as férias em 02 períodos de 10 dias totali-
zando 20 dias de descanso e vender os 10 dias do abono, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO A EMPRESA DEVE PROCEDER PARA ANOTAÇÃO NA CARTEIRA 
DE TRABALHO REFERENTE AO ART. 62 PARÁGRAFO I DA LEI 5452/43?

Esclarecemos que não há dispositivo legal em lei da forma a ser feita 
esta anotação, mas orienta-se que no contrato de trabalho bem como no 
campo de “Anotações Gerais” da CTPS e no registro de empregados seja 
informado que o empregado exerce atividade externa incompatível com 
a fixação de horário de trabalho, sendo assim, regido pelo art.62 da CLT.

ALÍQUOTA DO INSS DE AUTÔNOMO
Qual alíquota de INSS para recolhimento de pagamento de autônomo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

WPP Mídia Participações S.A.
CNPJ/MF nº 21.314.742/0001-61 - NIRE 35.300.472.195

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da WPP MÍDIA PARTICIPAÇÕES S.A, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.314.742/0001-61 (“Companhia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 14 de janeiro 
de 2019, às 10h, na sede da Companhia, em São Paulo-SP, na Rua Mário Amaral, 50, sala M, parte, Paraíso, CEP 04002-020, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração da denominação social da Companhia de “WPP Mídia 
Participações S.A” para “Kantar Mídia Participações S.A”; e (ii) a alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, de 
modo a refletir a deliberação do item (i) acima. São Paulo, 5 de janeiro de 2019. LUIZIANA CARBONARO DE MATTOS - 
Administradora.

Desde que surgiu, no fi m 
da década passada, o 
M5S pregava a criação 

de uma renda básica universal 
para os cidadãos, mas o estado 
das fi nanças italianas permitiu 
um projeto consideravelmente 
menos ambicioso. Ainda assim, 
fornecerá um subsídio mensal 
para cerca de 4,3 milhões de 
pessoas, aos moldes do Bolsa 
Família brasileiro, embora com 
limite de duração.

Ainda não se sabe ao certo 
quanto receberá cada família, 
mas o governo prevê gastar 6,1 
bilhões de euros em 2019 com o 
programa, que entrará em vigor 
em abril, o que garante um be-
nefício mensal de pouco mais de 
490 euros a cada núcleo (cerca 
de R$ 2 mil). O rascunho do 
decreto deve ser discutido pelo 
Conselho dos Ministros nesta 
semana. O benefício funcionará 
por meio de uma espécie de 
cartão pré-pago - apenas uma 
parte do montante poderá ser 
sacada em dinheiro.

Militantes do M5S fazem manifestação em apoio

à “renda de cidadania”, em maio de 2018.

Renda de cidadania na Itália 
atenderá 1,4 milhão de famílias
Um rascunho do decreto que regulamenta a chamada “renda de cidadania” na Itália defi niu em 1,375 
milhão de famílias o tamanho do público alvo do projeto, que é uma bandeira histórica do partido 
antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), em 2019

de trabalho seguidas, conside-
rando um raio de 100 km nos 
primeiros seis meses, de 250 km 
em um ano e em toda a Itália de-
pois de 12 meses. Se não houver 
nenhuma proposta no primeiro 
ano, o cidadão terá de aceitar 
qualquer oferta que surgir, ou 
perderá o benefício. Da forma 
como está posta, a renda de 
cidadania é uma versão mais 
ampla da “renda de inclusão 
social” (“ReI”), criada pelo go-
verno anterior e que paga até 
485 euros por mês para cerca 
de 1 milhão de famílias. 

No caso desta última, no en-
tanto, o ISEE familiar não pode 
passar de 6 mil euros - o programa 
será descontinuado em março. A 
criação da renda de cidadania é 
um dos motivos para o governo 
italiano elevar sua meta de défi cit 
em 2019, o que quase fez o país 
ser denunciado pela Comissão 
Europeia. Após longas tratativas, 
a Itália aceitou reduzir a projeção 
de rombo fi scal de 2,4% do PIB 
para 2,04% (ANSA).

Para ter acesso ao programa, 
a família não poderá ter Indi-
cador de Situação Econômica 
Equivalente (ISEE), instru-
mento que mede a condição 
de vida com base na renda 
e no patrimônio, superior a 
9.630 euros. O objetivo do M5S 
é garantir uma renda básica a 
todas as famílias que tenham 
rendimento médio mensal in-
ferior a 780 euros, ou 500, no 

caso de solteiros. O benefício 
estará disponível para italianos, 
cidadãos da União Europeia e 
outros estrangeiros, mas desde 
que tenham vivido de forma 
contínua no país durante 10 
anos. O período máximo de 
usufruto será de 18 meses, 
podendo ser renovado após 
uma pausa de um mês.

Os benefi ciários também não 
poderão recusar três ofertas 
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Maurizio 
Arrivabene

está de saída
da Ferrari

O chefe de equipe da 
Ferrari, Maurizio Arrivabe-
ne, está de saída do cargo. 
Segundo o jornal italiano 
“La Gazzetta dello Sport”, 
o dirigente será substituído 
no comando da escuderia 
de Maranello pelo diretor 
técnico Mattia Binotto. O 
diário acrescenta que Ar-
rivabene não apareceu na 
última segunda-feira (7) 
em seu escritório na sede da 
Ferrari, e o anúncio ofi cial 
sobre a troca deve sair em 
breve. 

O jornal relata que a equipe 
viveu uma atmosfera de “ten-
são e incerteza” nas últimas 
semanas, antes das festas 
de Natal. Binotto era pupilo 
do ex-presidente da Ferrari, 
Sergio Marchionne, morto 
em julho passado, e projetou 
o carro usado por Sebastian 
Vettel e Kimi Raikkonen na 
temporada passada. Ele é 
elogiado internamente por 
ter devolvido a escuderia 
à briga por títulos, embora 
ainda não tenha conseguido 
superar a Mercedes.

Arrivabene comanda a 
gestão esportiva da Ferrari 
desde novembro de 2014, 
originário da Philip Morris, 
patrocinadora da equipe. Em 
quatro temporadas, conquis-
tou três vice-campeonatos 
no mundial de construtores 
e dois no de pilotos, ambos 
com Vettel (ANSA).

O fi lme “Bohemian Rhapsody”, que conta a 
história de Freddie Mercury, vocalista do Queen, 
surpreendeu e foi o grande vencedor do 76º Globo 
de Ouro, cuja cerimônia de premiação ocorreu 
na noite de domingo (6).

A festa, que durou mais de três horas, 
premiou as melhores produções do cinema 
e da televisão dos Estados Unidos em 2018, 
reunindo dezenas de estrelas em Beverly Hills, 
na Califórnia.

“Bohemian Rhapsody” fi cou com o prêmio de 
melhor fi lme dramático e de melhor ator, com 
Rami Malek. Com uma estatueta a mais, “Greeg 
Book - o Guia”, foi o recordista da noite e acumu-
lou três prêmios: melhor fi lme cômico ou musical, 
melhor ator coadjuvante, com Mahershala Ali, 
e melhor roteiro.

Já “Roma”, do mexicano Alfonso Cuarón, 
levou a estatueta de melhor longa estrangei-
ro. A produção, exclusiva da Netfl ix, é uma 
das grandes apostas para o Oscar deste ano. 
Vencedor do Festival de Veneza, “Roma” gerou 
polêmica por ser produzido para o serviço de 
streaming, e não para o cinema. Na última 
tentativa, depois de seis temporadas, “The 
americans” levou seu esperado Globo de Ouro 
de melhor série de televisão.

A grande decepção do Globo de Ouro foi o 
sucesso de bilheterias “Nasce uma estrela”, que 
faturou troféu apenas para a música Shallow 
(cocriada por Lady Gaga). Outro grande per-
dedor foi Spike Lee, com seu Infi ltrado na Klan, 
que perdeu nas quatro categorias as quais 
concorreu.

Confi ra os vencedores:
 • Melhor fi lme dramático: Bohemian Rhap-

sody
 • Melhor fi lme cômico ou musical: Green 

Book: O Guia
 • Melhor diretor: Alfonso Cuarón, “Roma”
 • Melhor ator - drama: Rami Malek, “Bohe-

mian Rhapsody”

“Bohemian Rhapsody” fi cou com o prêmio de 

melhor fi lme dramático e de melhor ator,

com Rami Malek.

‘Bohemian Rhapsody’ e ‘Green 
book’ vencem Globo de Ouro

EP
A

 • Melhor ator - comédia ou musical: Chris-
tian Bale, “Vice”

 • Melhor ator coadjuvante: Mahershala Ali, 
“Green Book: O Guia”

 • Melhor atriz - drama: Glenn Close, “A 
Esposa”

 • Melhor atriz - comédia ou musical: Olivia 
Colman, “A Favorita”

 • Melhor roteiro: Peter Farrelly, Nick Valle-
longa e Brian Currie, “Green Book: O Guia”

 • Melhor trilha sonora: Justin Hurwitz, “O 
Primeiro Homem”

 • Melhor canção original: Shallow, “Nasce 
Uma Estrela”

 • Melhor animação: Homem-Aranha no 
Aranhaverso

 • Melhor fi lme estrangeiro: Roma (México) 
- (ANSA).

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 29/01/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 30/01/2019  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 29/01/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 30/01/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. 
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: ROGÉRIO SILVA DE ARAUJO, RG nº 
06605892-6-IFP/RJ, CPF/MF nº 003.964.547-98, arquiteto, e sua mulher PATRICIA ALICE DIAS LIMA DE ARAÚJO, RG nº 10030104-3-IFP/RJ, 
CPF nº 034.405.157-96, bióloga, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes em São Paulo/SP.  CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 489.768,40 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e 
oito reais e quarenta centavos) 2º leilão: R$ 260.903,00 (Duzentos e sessenta mil, novecentos e três reais),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião do Conselho de Administração. Data, Hora e Local: Aos 03/12/18, às 14h, na sede social situada 
na Av. das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conj 1102 e 1103, Brooklin Novo, SP/ SP. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., 
tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Delibera-
ções e Comentários acerca: (1) Aprovação da reeleição do Sr. Eduardo Acquaviva para o cargo de Diretor de Opera-
ções e Engenharia; (2) Aprovação da assinatura de um empréstimo no valor equivalente a até US$5.000.000,00 a ser 
contratado com um Banco a ser escolhido pela Cia. entre as opções Banco Mizuho do Brasil S.A. ou Banco MUFG 
Brasil S.A. e conforme as condições a serem apresentadas por mencionados bancos à época da contratação. Delibe-
rações e Comentários: As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime dos membros: (1) a reeleição do 
Sr. Eduardo Acquaviva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 22.679.754-5 SSP/SP e CPF/MF 162.289.938-52, com 
escritório na Av. das Nações Unidas, 14171,11º andar, Brooklin Novo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Opera-
ções e Engenharia. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo no dia 21/12/18 com mandato de 3 anos a 
contar de 21/12/18, sendo admitida a sua reeleição. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está 
incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer atividades 
mercantis; (2) a assinatura de um empréstimo no valor equivalente a até US$5.000.000,00 a ser contratado com um 
Banco a ser escolhido pela Cia. entre as opções Banco Mizuho do Brasil S.A. ou Banco MUFG Brasil S.A. e conforme 
as condições a serem apresentadas por mencionados bancos à época da contratação, com um custo máximo de 
CDI + 1% ao ano se pós-fixado ou 7,5% ao ano se pré-fixado, bem como a assinatura dos documentos necessários 
pertinentes a tal empréstimo, incluindo a concessão de eventuais garantias, se aplicável. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada por todos os presentes. SP, 3/12/18. Ass: Presidente da mesa Hiroki Toko, Secretária da mesa, 
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek, Diretor Reeleito, Eduardo Acquaviva. Presentes: Koichi Wakana, Tadaharu 
Shiroyama; Taira Nozaki; Hisao Ogawa e Nelson da Silva Cardoso de Oliveira. Jucesp nº 588.967/18-0 em 19/12/18.
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