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São Paulo, sexta-feira, 05 de abril de 2019

Lista suja do trabalho escravo tem
187 empregadores

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
FLUXO DA ALMA - Mensagem de Kate Spreckley
Sua Alma existe em um fluxo de energia, que você acessa
através do seu coração. Um plano para toda a existência da sua
Alma é mantido dentro desse fluxo de energia. Quando você
acessa conscientemente seus reinos, você desperta a sabedoria,
os insights e a orientação nele contidos. Com esta informação,
você é capaz de viver a vida motivada pela inspiração, clareza,
direção e foco de sua Alma. O acesso ao fluxo de energia da sua
Alma lhe fornece as informações necessárias para seguir em
frente. Nos próximos dias, semanas e meses confie em como
sua vida começa a se revelar.Sua alma sabe exatamente o que
está fazendo e por quê. Confie no fluxo e no que você está sendo
chamado a fazer. No seu nível mais profundo, você sabe que é a
verdade da sua Alma que está guiando e influenciando todos os
aspectos da sua vida. https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond -reginamadrumond@yahoo.com.br

ro. O Ministério Público do Trabalho disponibiliza, em seu site,
um canal para registro de denúncias de crimes que atentem
contra os direitos dos trabalhadores. A notificação pode ser
feita de forma anônima. (ABr)

• • •

Contratos para influenciadores digitais

A falta de ânimo, indisposição e
situações vagas e confusas podem
se apresentar nesta sexta. O Sol na
casa três em Áries ajuda a realizar
mudanças preparadas. Com a Lua
em Áries na fase Nova saiba compartilhar com as pessoas suas tarefas,
não queira fazer tudo sozinho.
49/349 – Lilás.

Dicionário dos sonhos
HERANÇA – Receber, morte em família ou perda de
posição. Pequena, aflição. Perde-la, cuidado, pois corre
perigo de miséria. Receber, aviso de felicidade no jogo
durante três dias. Números de sorte: 07, 19, 28, 52 e 99

Simpatias que funcionam

Para afastar invejosos em sua casa Quando uma
pessoa invejosa entra em sua casa, acaba deixando
nela as marcas de sua inveja e isso é alimento que
atrai tudo que é negativo para dentro de seu lar. Para
evitar isso e afastar os invejosos que vão a sua casa,
faça o seguinte. Tenha sempre na porta da entrada um
tapete que, após lavado, foi deixado de molho ao sol,
por uma hora, numa bacia de água com um punhado
de sal grosso, três galhinhos de guiné, três de arruda e
três de alecrim. Sempre que uma pessoa invejosa visitar
a sua casa, a inveja ficará presa no tapete.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Força interior e disposição para a
atividade sexual. Mantendo o seu
ritmo de vida esta sexta-feira para
o dia ser mais leve. Nos assuntos de
dinheiro saiba compartilhar e terá
grande força que o impulsionará a
elevar-se e conseguir o que deseja
de alguém. 93/693 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

As emoções estarão sendo mais
percebidas e seguidas, por isso
teremos mais barulho. Com pode
usar a sensibilidade para realizar
mudanças. Irá resolver situações
pendentes na vida social, junto de
amigos e familiares e será mais feliz.
55/555 – Branco.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

A Lua fora de curso no final da noite
aconselha manter a rotina depois
das onze. Talvez precise de ajuda
no setor profissional, mas o melhor
será mostrar sua competência. Faça
uma revisão para colocar tudo em
ordem na vida ainda neste mês de
abril. 84/584 – Branco.

Dê mais atenção e carinho às
pessoas queridas, pois irá precisar
delas, já que sozinho pode muito
pouco neste momento. É preciso
compartilhar para que possa lucrar
mais. O sentimento de coletividade e
forte, mas não deixe de se importar
com você mesmo. 56/556 – Amarelo.

Fique perto dos familiares e amigos,
vai precisar do apoio deles para algo
que pretende realizar. Um novo
contato pode trazer redefinições
para a sua carreira profissional.
Como elemento negativo o dia dá
um humor mais instável e reação à
palavra. 94/394 – Amarelo.

É melhor seguir as tendências e deixar maiores esforços para semana
que vem. As emoções estarão sendo
mais percebidas, por isso use nesta
sexta o seu lado mais emocional e
abra o coração dizendo que sente
pelas pessoas íntimas. A noite deve
ser mais leve. 68/468 – Branco.

A Lua faz aspectos tensos com Saturno e Plutão que nos lembram que
temos que ter disciplina e trabalho
para colocar nossos planos em
prática. Cuide melhor da saúde e
faça viagens. A noite deve ser mais
leve. A Lua em bom aspecto com
Júpiter nos deixa mais otimistas.
87/587 – Cinza.
A vida pode sofrer grande transformação e uma revisão deve ser feita.
Período bom para algo realizado por
conta própria que tende a render
bons lucros. As emoções estão intensas e profundas em um momento em que a sensibilidade aumenta
a graus altos. 15/415 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 05 de Abril de 2019. Dia de São Vicente Ferrer, Santa Catarina Tomás, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a compreensão. Dia
Nacional de Luta pela Educação. Hoje aniversaria o comentarista Valter
Casagrande Junior que nasceu em 1963, a atriz Krista Allen que faz 47
anos e a atriz Lisandra Souto que nasceu em 1975.

O nativo do dia

O nativo de Áries deste dia e grau tem espírito competitivo, dinamismo,
é autoconfiante e ousado. A determinação o faz superar os obstáculos
para a conquista de suas realizações; sua personalidade forte o leva
a ocupar posições de liderança, mas precisa evitar ser exigente. Normalmente desenvolve talento para a concretização de seus objetivos,
embora, quase sempre, precisem de muita luta e perseverança, embora
determinação é o que não lhe falta. O seu sistema nervoso se excita com
facilidade, gosta de falar e possui uma grande atração pessoal. No lado
negativo tende a ser exageradamente sentimental.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11)
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
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Poeta
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exclusiva
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culinária
japonesa

(?)-luz,
medida de
distâncias
cósmicas
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explosivo
Casas
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Preparo de
fórmula
farmacêutica
Ali
Reparações de
afronta
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aquática
ornamental

Alex
Escobar,
jornalista
carioca

Agenda de
temas no
programa
de TV

Instância
psíquica
regida pelo prazer

Apreensão
judicial de
bens do
devedor

Olívio
Dutra,
político
gaúcho

(?) falho:
foi
estudado
por Freud

Fim, em
inglês

Fora, em
inglês

Inscrição nos carros
da ONU (ing.)
A anestesia, por
seu efeito (Med.)

1.400, em
algarismos
romanos

Causa de
desgaste
do bem
material
(?) Araújo, atriz de
"Mister Brau"
"(?) Econômico",
jornal de finanças

Alvo do
discurso
do político
demagogo

BANCO

Kenny (?),
saxofonista
dos EUA

Esporte de
Bruninho e
Leandro
Vissotto

Tudo que
existe de
maneira
concreta

Fastio
(?) Nou,
estádio do
Barcelona

(?) Rio,
ONG da
Cultura
da Paz

A cidade
mais
populosa
da Síria
A hora
decisiva
Agentes do
suborno

"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

A sexta
corda do
violão

Código de
Luxemburgo na
internet

Orlando
Teruz,
pintor
carioca

Árvore
europeia
de madeira
resistente

Sobre, em
inglês
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A falta de ânimo, indisposição e
situações vagas e confusas podem
se apresentar nesta sexta. O fim
de semana será bom para fazer e
tomar decisões que foram adiadas.
Defenda seus ideais e aquilo que
acredita e comece a mudar o que
não lhe agrada. 93/393 – Verde.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

A sexta-feira só não é boa para
assuntos de dinheiro, mas é seu
dia favorável da semana. Comece a
preparar novos planos para executar
depois que passar seu aniversário.
Até lá cuide melhor de sua saúde,
resolvendo algumas diferenças para
ter paz na vida. 04/404 – Cinza.

CÓDIGO DE ACESSO PARA O E-SOCIAL
Empresas optantes pelo simples, para o envio do eSocial tem que
ter certificado digital ou pode ser feito através de código de acesso e
senha? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
O FUNCIONÁRIO RECEBIA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E
MUDOU DE LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMO PROCEDER
PARA CALCULAR AS FÉRIAS ATUAIS?
Conforme determina o artigo 142 da CLT, o empregado perceberá,
durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da
sua concessão. Portanto, se na data da concessão das férias não
mais receber adicional de periculosidade, este não comporá a
base de cálculo das férias e a empresa não deve fazer a média
do período em que percebeu a parcela.
PLANO DE SAÚDE NO E-SOCIAL
Como a empresa deve informar o plano de saúde no eSocial?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
IMPOSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Quais os impostos da folha de pagamento (INSS, FGTS) serão emitidos
via EFD-REINF e/ou DCTF/WEB? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTÁ DISPENSADA
DA ENTREGA DO EFD-REINF?
Esclarecemos, conforme IN RFB nº1.701/17 que empresa optante pelo
Simples Nacional não está excluída da entrega da EFD-Reinf.
RETIFICAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Empresa necessita retificar as obrigações acessórias: EFD Reinf e a DCTF
Web. Como proceder e qual o valor da multa? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

(*) - É advogada do escritório Braga & Moreno.

Esta sexta é o primeiro dia da lunação. A Lua na fase Nova faz a gente sentir e absorver a energia de Áries. Esta
influência está disponibilizando coragem, impulso e força para trilharmos novos caminhos. Porém, temos que
saber onde estamos pisando. É necessário também ter planejamento e estratégia. A Lua faz aspectos tensos com
Saturno e Plutão que nos lembram que temos que ter disciplina e trabalho para colocar nossos planos em prática.
Agora temos que nos deparar com alguns limites, nos responsabilizar por nossas escolhas e se não respeitarmos as
regras, seremos cobrados. A noite deve ser mais leve. A Lua em bom aspecto com Júpiter nos deixa mais otimistas.
A Lua vai ficar fora de curso a partir das 23h16 e aí tudo pode acontecer na noite desta sexta.
A Lua na fase Nova faz a gente sentir
e absorver a energia de Áries. Esta
influência está disponibilizando
coragem, impulso e força para
trilharmos novos caminhos. Um
período de grande energia pessoal
com o Sol em seu signo e a Lua em
Aquário para ter cooperação das
pessoas. 84/784 – Vermelho.
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existente com as partes, esclarecendo que determinado post
não é uma opinião pessoal do Influenciador, mas sim uma
propaganda remunerada.
Justamente para cumprir esta recomendação, é que a ABRADI
sugeriu o uso de algumas hashtags no post, tais como #promo
e #publi. A falta de informação pode caracterizar propaganda
invisível ou oculta, e até sofrer responsabilização civil com base
no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
É direito básico do consumidor identificar imediatamente a
publicidade, devendo a empresa garantir “a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos
ou desleais (…)”. Nos Estados Unidos já temos notícias de
imposição de penalidades a alguns Influenciadores Digitais que
não deixaram claro o vínculo publicitário de seus anúncios. É
bem possível que o Brasil siga esta tendência.
São muitos questionamentos para uma única resposta: apenas
um bom contrato de parceria poderá deixar tudo esclarecido
entre as partes, sem dúvidas. Como já dizia aquele velho ditado
popular “o combinado não sai caro”.

2010
CENOFISCO
Apoio:

3/end — out — pan. 4/camp — olmo — onto. 7/nenufar.

Cada influenciador, da sua maneira, dita tendências para
seus seguidores.
Saber eleger qual influenciador representa os valores de
uma empresa é uma missão difícil, porém mais difícil que isso
é definir (à exaustão) as obrigações e deveres advindos desta
parceria. Na prática as negociações acontecem de um jeito
fluido, muitas vezes através de mero acordo verbal, ou simples
trocas de mensagens por correio eletrônico.
Essa interação costuma ser remunerada em dinheiro ou via
permuta de bens e serviços. Mas quem garante que o influenciador fará os posts prometidos, nos horários esperados e com
as fotos combinadas? E se ele não fizer? Quem poderá dizer
que os produtos ofertados não passam de “presentes”, sendo
mera liberalidade dele agradecer perante seu público.
Empresas responsáveis e preocupadas com sua imagem devem
resguardar suas relações através de bons contratos que definam:
número de posts, processo para escolha das fotos, aprovação
prévia do texto a ser postado, valor a ser pago, bem como o
momento do pagamento e recolhimento dos impostos aplicáveis.
Além destas regras básicas negociais vale a pena garantir que
o influenciador informe seu público sobre o acordo comercial

APOIO:

capital-abr/19

Maria Carla Fontana Gaspar Coronel (*)
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contemporânea reconhecida
no Brasil é a servidão por dívida,
que ocorre quando o funcionário tem seu deslocamento
restrito pelo empregador sob
alegação de que deve liquidar
determinada quantia de dinhei-
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No total, 2.375 trabalhadores foram submetidos
a condição análoga à escravidão.
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www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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vigiado constantemente, de
forma ostensiva, por seu patrão.
De acordo com a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo
(Conaete), jornada exaustiva
é todo expediente que, por
circunstâncias de intensidade,
frequência ou desgaste, cause
prejuízos à saúde física ou
mental do trabalhador, que, vulnerável, tem sua vontade anulada e sua dignidade atingida.
Já as condições degradantes
de trabalho são aquelas em
que o desprezo à dignidade
da pessoa humana se instaura pela violação de direitos
fundamentais do trabalhador,
em especial os referentes a
higiene, saúde, segurança,
moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados
a direitos da personalidade.
Outra forma de escravidão
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lista denuncia pela
prática do crime 187
empregadores, entre
empresas e pessoas físicas.
No total, 2.375 trabalhadores
foram submetidos a condição análoga à escravidão. Na
lista constam empregadores
que foram adicionados na
relação entre 2017 e 2019.
Na lista, a maioria dos casos
está relacionada a trabalhos
praticados em fazendas, obras
de construção civil, oficinas de
costura, garimpo e mineração.
A legislação brasileira atual
classifica como trabalho análogo à escravidão toda atividade
forçada - quando a pessoa é
impedida de deixar seu local
de trabalho - desenvolvida sob
condições degradantes ou em
jornadas exaustivas. Também é
passível de denúncia qualquer
caso em que o funcionário seja

Portal/MTe

O ministério da Economia divulgou na quarta-feira (3) a atualização do cadastro de empregadores que tenham
submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, conhecido como lista suja do trabalho escravo

