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Um acordo entre líderes 
do Senado e governo 
deve fazer a reforma 

da Previdência tramitar junto 
com mudanças que garantem 
mais dinheiro aos estados e 
municípios, aprimorando o 
pacto federativo. O dinheiro 
originado pela segunda etapa 
de exploração da camada do 
pré-sal é objeto de disputa 
acirrada por União, estados 
e municípios.

Por isso, líderes dos parti-
dos no Senado colocaram a 
proposta na mesa de negocia-
ções sobre o trâmite da Pre-
vidência, a fi m de sensibilizar 

Estados e municípios 
reivindicam fatia maior de bônus 
do petróleo no pacto federativo

o governo para as demandas 
de governadores e prefeitos. 
Ela deve ser votada pela CCJ 
na manhã desta quarta-feira 
(28) e seguir para o Plenário 
na tarde do mesmo dia. Entre 
as mudanças, está a garantia de 
que todos os entes federados 
fi quem com uma parcela do 
que vai ser pago para explorar 
o excedente de petróleo en-
contrado no pré-sal, chamado 
bônus de assinatura.

O dinheiro da primeira eta-
pa da exploração não chegou 
como esperado aos caixas dos 
estados e municípios porque 
a transferência do arrecadado 

pelo pré-sal é contabilizada no 
cálculo das despesas primárias 
do Orçamento da União. Quan-
do a parcela esbarra no teto 
de gastos da União, não há o 
repasse. A proposta altera isso: 
ela modifi ca a regra dos limites 
de despesas primárias para 
evitar que essas transferências 
entrem na conta do teto e o 
dinheiro fi que retido nos cofres 
da União.

Na prática, se a proposta for 
aprovada, estados e municípios 
devem fi car com parte do que 
for arrecadado em 6 de novem-
bro, data do leilão das novas 
áreas ricas em petróleo, desco-

O dinheiro originado pela segunda etapa de exploração da camada do pré-sal

é objeto de disputa acirrada por União, estados e municípios.

bertas no início da exploração 
do pré-sal. O leilão vai render 
um bônus de assinatura de

R$ 106,5 bilhões, a ser dividido 
entre os entes federativos, que 
ainda devem receber 15% de 

royalties do petróleo. O exce-
dente em óleo é destinado à 
União (Ag.Senado).

EPA

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse na sexta-
-feira (23) que não vê razões 
para eventuais barreiras ao 
agronegócio brasileiro em 
razão das queimadas na Ama-
zônia. Ressaltou que, todos os 
anos, há queimadas na região 
amazônica no período da seca, 
assim como em outras regiões 
do mundo, como na Europa 
e nos Estados Unidos. Para a 
ministra, os países precisam se 
informar sobre a situação antes 
de tomar qualquer medida. 

“Estamos vivendo uma seca 
grande que todo ano a Região 
Norte do país tem uma defi -
nição clara dessa estiagem, 
fi ca, às vezes, seis meses sem 
chuva. Este ano, está mais seco 
e as queimadas estão maiores. 
Acho que eles precisavam saber 
primeiro do Brasil o que está 
acontecendo antes de tomar 
qualquer tipo de medida. Quan-
do houve incêndios em Portu-
gal, este ano teve incêndio na 
Sibéria, enfi m, teve incêndio 
no mundo todo na época seca 
também da Europa, e o Brasil 

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Governador João Doria 

sanciona lei sobre

parto cesariano.

O Governador João Doria 
sancionou, na sexta-feira (23), 
a lei estadual que garante a ges-
tantes a possibilidade de optar 
pelo parto cesariano a partir 
da 39ª semana de gestação. “É 
justo que todas as mulheres 
tenham o direito à cesariana 
em maternidades ou hospitais 
da rede pública estadual se 
assim o desejarem”, disse Do-
ria, ao destacar que a gestante 
deverá ser informada sobre os 
benefícios do parto normal e 
riscos de sucessivas cesarianas. 

“A ideia não é que se façam 
cesáreas indiscriminadamente, 

Débitos de IPVA
A Secretaria da Fazenda do 

Estado notifi cou proprietários de 
461.981 veículos que apresentam 
débitos do IPVA, referentes ao 
exercício de 2019 de veículos com 
fi nais de placa 3 e 4, e também de 
remanescentes dos exercícios de 
2014 a 2018. Quem não quitar o 
débito, ou apresentar defesa no 
prazo, terá seu nome inscrito na 
dívida ativa do Estado.

Cerca de 600 mil simulações de fi nanciamento foram feitas 

desde que a banco anunciou a nova linha de crédito.

O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, disse na sexta-feira 
(23), que o banco estuda ofe-
recer crédito imobiliário com 
taxa de juros prefi xada. Ao 
explicar a visão da Caixa sobre 
a nova linha de fi nanciamento 
indexada à infl ação, em almoço 
na Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, Guimarães disse 
que o objetivo é avançar para 
oferecer também a modalidade 
prefi xada até o fi m do mandato 
do presidente Jair Bolsonaro.

“Para isso, tem uma série de 
coisas que precisam acontecer 
na economia e uma tranquili-
dade em relação à infl ação, o 
que eu tenho muita confi ança. 
Essa mudança do IPCA é o 
primeiro passo para isso”, disse 
Guimarães, que afi rmou que 
essa modalidade de crédito 
é oferecida em economias 
desenvolvidas da Europa, da 

Os países que compartilham 
com o Brasil parte da Floresta 
Amazônica adotam providên-
cias para tentar conter os 
incêndios que se espalham por 
seus territórios, ameaçando a 
vegetação não só da mais impor-
tante fl oresta tropical do mundo, 
mas também de outros biomas, 
como o Cerrado e o Pantanal. 
Países como Bolívia e Paraguai 
(que não é coberto pela Floresta 
Amazônica) estão somando 
forças para se ajudarem.

O governo colombiano ofere-
ceu ajuda ao Brasil para tentar 
conter o avanço das chamas. 

Além disso, propôs que Brasil, 
Colômbia, Equador e Peru 
passem a atuar conjuntamente 
para prevenir e combater in-
cêndios na Amazônia. “Já nos 
oferecemos para cooperar com 
o Brasil, ajudando-o a combater 
os incêndios”, disse o ministro 
de Meio Ambiente, Ricardo Lo-
zano. O presidente do Equador, 
Lenin Moreno, afi rmou já ter 
conversado com o presidente 
Jair Bolsonaro, e afi rmou que 
que os incêndios que destroem 
a fl oresta “do Brasil, Peru, Bo-
lívia e o pantanal do Paraguai” 
alertam o mundo inteiro (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
participou, na sexta-feira (23), 
da cerimônia do Dia do Soldado, 
celebrado em 25 de agosto, no 
Quartel-General do Exército, 
em Brasília. Em seu discurso, 
citou a Amazônia e a “árdua 
missão” de defendê-la e que há 
uma guerra de informação em 
curso. “Meus irmãos militares, 
população brasileira, vamos 
marchar para o sucesso. Não 
nos faltam inimigos, como os de 
sempre, que temo ganharem a 
guerra da informação contra a 
verdade”, disse.

Na última semana, Bolsonaro 
já havia afi rmado, em discurso 
para os cadetes da Academia 
Militar das Agulhas Negras 
(Aman), que “outros países 
cada vez mais tentam ganhar 
a guerra da informação para 
que nós venhamos a perder 
a soberania sobre essa área”, 
em referência à divulgação 

Presidente Jair Bolsonaro, participa da cerimônia do Dia do 

Soldado, na Concha Acústica do Quartel-General do Exército.

Vinícius Loures/Ag.Câmara
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Em discurso no Dia do Soldado, Bolsonaro 
alertou para a guerra da informação

Caxias estarão sempre aten-
tos e vigilantes, prontos para 
defender e repelir qualquer 
tipo de ameaça”.

O Dia do Soldado homenageia 
o nascimento do marechal Luís 
Alves de Lima e Silva, em 1803, 
o Duque de Caxias, soldado 
símbolo da Pátria. “Soldado do 
Exército Brasileiro, soldado do 
Brasil, hoje é o nosso dia, todos 
nós somos soldados da pátria. 
O exemplo nós temos, o nosso 
invicto Caxias que lega a todos 
nós a esperança, a certeza, a 
fé, a garantia que esse povo é 
vitorioso”, disse Bolsonaro em 
seu discurso.

Durante a solenidade, perso-
nalidades e autoridades civis 
militares e organizações mili-
tares foram condecoradas com 
a Medalha Exército Brasileiro 
e a Medalha do Pacifi cador, 
pelos serviços prestados ao 
Exército (ABr).

das taxas de desmatamento na 
Amazônia Legal e das queima-
das na região.

Durante a leitura da Or-
dem do Dia, o comandante 
do Exército, general Edson 
Leal Pujol, também destacou 

a atuação dos militares nas 
diversas regiões “garantindo 
a soberania do país”. “Aos in-
cautos, que insistem em tute-
lar os desígnios da brasileira 
Amazônia, não se enganem, 
os soldados do Exército de 

América do Sul se mobiliza 
contra incêndios fl orestais

Não há razões para 
barreiras ao agronegócio

não foi lá questionar e nem 
pedir para não receber nada”, 
afi rmou. 

“Nós não podemos dizer 
que neste momento temos 
um incêndio acontecendo, ou 
uma queimada acontecendo na 
Amazônia que o agronegócio 
brasileiro é o grande destruidor 
e, portanto, vamos fazer bar-
reiras comerciais contra esse 
agronegócio”, acrescentou, ao 
destacar que a preservação 
ambiental é uma preocupação 
do país e dos produtores rurais. 

“Existe uma preocupação do 
mundo com o meio ambiente 
e o Brasil não está fora dessa 
preocupação. Os produtores 
rurais também têm essa pre-
ocupação, porque eles são os 
maiores prejudicados. Está 
na hora de se fazer o papel de 
bombeiro aqui e não colocar 
mais notícias alarmantes do que 
querem imputar ao nosso país 
e aos produtores brasileiros”, 
destacou. Para ela, é preciso 
diferenciar queimadas e in-
cêndios (criminosos) e punir 
os culpados (AI/Mapa).

Caixa: crédito imobiliário 
com taxa de juros prefi xada

Ásia e dos Estados Unidos, 
pois depende da estabilidade 
da infl ação ao longo dos anos. 

“Tendo uma inflação mais 
controlada, a gente consegue 
precifi car melhor as incertezas. 
Com esse crédito pré, sem cor-
reção, o grande risco fi ca com o 
banco”, ressaltou. Na sua visão, 
com a infl ação mantida em torno 
de 3% a 4%, é possível fazer essa 
precifi cação de forma tranquila. 
Também explicou que é preciso 
criar no país um mercado de 
securitização de mais longo pra-
zo, o que ele acredita que será 
estimulado pela criação da linha 
de crédito indexada ao IPCA. 

Esse mercado permitirá que 
o banco terceirize o risco em 
um cenário de oferta de cré-
dito prefi xado. “A vida média 
da nossa carteira de crédito 
imobiliário é de 12 anos. Então, 
não adianta tanto criar um 
mercado de securitização de 
dois anos. Você precisa ter um 
mercado de securitização de 12 
anos”. Para ele, a nova linha de 
fi nanciamento corrigida com o 
IPCA reduz o preço da parcela 
inicial de fi nanciamento imobi-
liário em 30% a 50% e estimula 
outros bancos a reduzir suas 
taxas de juros. Cerca de 600 
mil simulações de fi nancia-
mento foram feitas desde que 
o banco anunciou a nova linha 
de crédito (ABr).

Governo paulista sanciona 
lei que garante cesárea

na rede pública
mas que ela seja uma opção. 
O ideal é que, tanto quanto 
possível, o parto seja natural, 
comprovadamente melhor 
para mãe e o bebê”, concluiu 
Doria. A proposta, de autoria 
da deputada estadual Janaina 
Paschoal, permite que a mãe 
que optar por ter seu fi lho por 
parto normal também tenha a 
decisão respeitada. 

“Muitos bebês morrem em 
virtude da imposição de um 
parto normal que, muitas ve-
zes, é inviável. Também para 
preservar a saúde psicológica, 
física e emocional das mulhe-
res. Atendi muitas mulheres 
que não tiveram seus desejos 
respeitados e perderam seus 
bebês, perderam seu desejo 
de serem mães”, apontou a 
deputada.

“Este não é um projeto de 
indução de cesárea ou de parto 
normal. É um projeto de res-
peito às escolhas. Tem, neste 
sentido, uma proteção que é 
o diálogo entre médicos e as 
pacientes que estarão respal-
dadas por um consentimento 
informado. Haverá diálogo 
entre as partes, e a questão 
será explicitada para o devido 
consentimento”, diz o Secre-
tário da Saúde, José Henrique 
Germann (Gov.ESP).
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OPINIÃO
O que a revolução digital 
trouxe de inovações para 
o mercado imobiliário?

As transformações 

digitais afetam todos 

os setores e impactam 

diretamente o dia a dia 

das pessoas

Mudamos a forma de nos 
locomover, de assistir 
a séries e fi lmes, de 

abastecer a geladeira e armá-
rios com as compras da semana 
e, até, de nos relacionar com o 
outro. Não deixamos de fazer 
as nossas atividades diárias. 
O que mudamos foi a forma. 
A tecnologia permite sermos 
mais eficientes em tudo o 
que fazemos. Conseguimos 
desburocratizar processos e 
ganhamos agilidade, facilidade 
e, consequentemente, mais 
tempo para nos dedicarmos a 
novas atividades.

A grande preocupação do 
futuro, por sinal, é exatamen-
te esta: o que fazer com o 
tempo livre que certamente 
conquistaremos nas próximas 
décadas? Acompanhar esta re-
volução tecnológica é condição 
sine qua non para quem quer 
sobreviver no mercado. Para 
quem quer crescer, no entanto, 
não basta acompanhar. É pre-
ciso estar um passo à frente e 
inovar a todo momento. 

Podemos fazer um breve 
comparativo com o cenário de 
cerca de 20 anos atrás, quando 
a bolha ou o boom da Inter-
net trouxe inúmeras ideias e 
empresas disruptivas para os 
mercados. Assim como hoje, 
vemos startups surgindo a 
cada minuto, há duas décadas, 
também víamos empresas ino-
vadoras romperem a barreira 
do tempo e trazerem soluções 
que nunca imaginávamos. En-
tre os inúmeros mercados que 
sentiram na pele a revolução 
digital, podemos citar o mer-
cado imobiliário. 

Objeto de desejo e sonho 
para muitas pessoas, a bus-
ca por um imóvel também 
fi cou na palma das mãos. A 
evolução começou há exatas 
duas décadas, quando alguns 
empreendedores percebe-
ram que a Internet poderia 
revolucionar a forma como 
procurávamos imóveis. Até 
então, era uma demanda que, 
sozinha, garantia cadernos 
inteiros nos jornais impressos 
com os famosos classifi cados. 
Era a grande oportunidade de 
começar a mudar.

No Brasil, a empresa pioneira 

neste segmento é o Imovelweb, 
primeiro portal de anúncios de 
imóveis. Romper com o hábito 
semanal de pegar um jornal 
e buscar breves informações 
sobre um possível imóvel era 
o grande desafi o. Com a Inter-
net, além de facilitar a busca, 
era possível ver fotos antes 
mesmo de falar com o corretor. 
Algo realmente inusitado que 
facilitava o processo e, conse-
quentemente, economizava o 
precioso tempo de todos os 
envolvidos.

O consumidor mudou. Hoje, 
muitos que buscam o primeiro 
imóvel para comprar ou alugar 
já nasceram na era da internet. 
Para este público, os cadernos 
de classifi cados nunca existi-
ram. Por outro lado, o consu-
midor que acompanhou toda 
esta transformação e busca a 
compra ou a troca de um imóvel 
por diferentes motivos, já sabe 
que a tecnologia é a sua grande 
aliada. Todos já se habituaram 
a conseguir informações rápi-
das, precisas e confi áveis nos 
portais de busca. 

Em contrapartida, ao longo 
das últimas décadas, com 
conceitos como Internet das 
coisas e inteligência artifi cial, 
sabemos muito mais sobre as 
necessidades e as dores dos 
consumidores. A tecnologia 
também se tornou o grande 
aliado dos vendedores, sejam 
corretores, incorporadores ou 
construtores. Se os trâmites 
burocráticos para finalizar 
um contrato ainda se fazem 
presentes, a tendência é tam-
bém solucionar e agilizar o 
processo. 

Caminharmos sim, por 
exemplo, para plataformas 
que possibilitam o aluguel de 
imóvel sem fi ador, com meca-
nismos que reduzem a demora 
no processo. Os hábitos dos 
consumidores estão em cons-
tante mudança. A tecnologia 
nos permite conhecer estes 
hábitos. Precisamos estar de 
olho no que o consumidor vai 
precisar no futuro. Ou seja, 
precisamos antevê-los. E é 
este tipo de iniciativa que irá 
solidifi car e garantir a pereni-
dade das empresas inovadoras. 

(*) - Formado em Direito pela PUC-RS 
e em Administração de Empresas, 

pela UFRGS, possui MBA e Mestrado 
em Comércio Internacional pela 
Universidade Paris-Sorbonne, é 

CEO do Imovelweb, um dos maiores 
portais do mercado imobiliário do 

País. 

Leonardo Sesti Paz (*)

News@TI
1º Bootcamp eSocial da FecomercioSP orienta 
pequenos empresários sobre mudanças da plataforma
@No 1º Bootcamp eSocial realizado pela Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), no dia 22 de agosto, empresários de pequenas e médias 
empresas, profi ssionais do departamento pessoal, contadores e 
empresas de contabilidade puderam contar com a expertise de 
especialistas atualizados nas mais recentes alterações do eSocial. A 
assessora jurídica da FecomercioSP Sarina Manata abriu o encontro 
contextualizando o cenário atual com as alterações na plataforma 
desde o início do ano. A profi ssional lembrou que, ao lado da Fe-
comercioSP, tem trabalhado para que as alterações sejam menos 
traumatizantes para o empresariado. 

Pós-graduação em Engenharia de Produção do 
Campus Sorocaba realiza seleção para mestrado 
@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

(PPGEP-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas no processo 
de seleção de estudantes para ingresso no curso de mestrado, com 
início no mês de novembro. O PPGEP-So, com área de concentração 
em Gestão de Operações, tem por objetivo formar pesquisadores 
que possam atuar em subáreas de pesquisas associadas ao plane-
jamento, implementação, controle e aperfeiçoamento de sistemas 
produtivos em sentido amplo. Podem participar do processo seletivo 
candidatos com possibilidade de dedicação exclusiva às atividades 
do mestrado em Engenharia de Produção e que sejam portadores 
de diplomas de graduação de instituições de Ensino Superior reco-
nhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) ou, provisoriamente, 
de certifi cado ou declaração equivalente. As inscrições devem ser 
realizadas até o dia 9 de setembro, na Secretaria do PPGEP-So, 
pelos Correios ou por e-mail, conforme as orientações do edital 
nº005/2019 (www.ppgeps.ufscar.br).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Lei de terceirização em TI: 
vantagens e desvantagens 
para quem utiliza o setor 

Não é de hoje que as empresas estão se reformulando no modo de atuar, a terceirização de serviços 
é um exemplo desta realidade que está ganhando cada vez mais força, principalmente, no setor da 
tecnologia da informação (TI). Em 2017, muito se falou sobre a Lei de Terceirização (nº 13.429/2017), 
no mês de março o Governo sancionou o projeto que permite a mudança de qualquer atividade fi m de 
uma empresa

São Paulo sediará a maior conferência sobre cibersegurança corporativa do país
O Mind The Sec São Paulo 2019, maior e 

a mais qualifi cada conferência corporativa 
brasileira sobre segurança da informação e 
segurança cibernética do país, promoverá, 
nos dias 17 e 18 de Setembro, o encontro 
entre os maiores especialistas em ciberse-
gurança do mundo, chefes de segurança da 
informação das maiores empresas brasileiras 
e representantes do poder público, para de-
bater os impactos, tendências e desafi os do 
setor e o nível de vulnerabilidade do Brasil 
no cenário mundial. 

Um dos destaques da programação é o ame-
ricano Chris Wysopal, co-fundador e CTO da 
Veracode, líder americana em serviços automati-
zados de proteção para aplicativos corporativos 
na nuvem. Chris trará uma visão 360° sobre a 
importância da transparência nas empresas 
desenvolvedoras de software no trato com os 
dados dos usuários, traçando uma timeline desde 
o CD-ROM até as plataformas atuais.

Junta-se ao time de especialistas, Fernando 
Nery, fundador da Módulo S/A, membro do 
Comitê Gestor da Internet do Brasil e coor-

denador de equipes nos principais projetos 
brasileiros de implementação de governança, 
riscos, compliance e segurança cibernética, 
como Eleições Eletrônicas Brasileiras, o Sis-
tema de Pagamentos Brasileiro, a Nota Fiscal 
Eletrônica, o Imposto de Renda via Internet 
e o ENEM, apresentará um panorama sobre 
a história da segurança da informação e as 
perspectivas para o futuro do setor, além de 
compartilhar lições e experiências adquiridas 
em sua carreira (https://mindthesec.com.br/
mts-sao-paulo).

Frederico Queiroz (*)

Com isso, o cenário da tecnologia 
vem em decorrente evolução, 
como exemplo temos o uso da 

terceirização voltada à atividade empre-
sarial. De modo que, as empresas têm 
sido obrigadas a modificar seu negócio, 
priorizando todos os setores de excelên-
cia dentro dos serviços, além de priorizar 
qualidade e segurança. 

Apesar da lei entrar em vigor nos úl-
timos anos, há algum tempo a área de 
TI já havia deixado de ser apenas um 
detalhe dentro das organizações e pas-
sou a ser uma necessidade estratégica 
que está diretamente ligada ao sucesso 
do negócio. 

Aquecidas pela mudança no setor, as 
empresas que utilizam os serviços e as 
que prestam compreendem que a ter-
ceirização é uma alternativa extra, pois 
alinha as expectativas e demandas de 
acordo com o planejamento 
já existente. A facilidade de 
contratação sob demanda 
também é determinante, 
pois a companhia em muitos 
casos só paga pela capacidade 
utilizada, fator que favorece a 
agilidade estratégica e torna 
um atrativo para quem busca 
pegar a onda positiva do setor. 

Boas razões levam as em-
presas a entregarem seus 
serviços de TI para empresas 
de suporte técnico, entre elas, 
foco no core business onde a 
atividade deixará o empre-
sário livre para se dedicar às 
tarefas que mais impactam o 
seu negócio. Economia com 
despesas pois através do uso 

é possível poupar até 25% dos gastos 
com suporte. Flexibilidade para as 
soluções mais adaptáveis que preci-
sam de processos ágeis, aumento da 
produtividade onde os pequenos pro-

blemas operacionais serão 
resolvidos por profissionais 
qualificados e que dominam 
a área. 

Porém, assim como em 
todas as situações do mun-
do corporativo, existem os 
ônus e os bônus, no uso da 
terceirização não é dife-
rente, pois o trabalho não 
deve ser visto como solução 
única e livre de transtornos. 

Entre as desvantagens 
está a integração da equipe 
de novos técnicos com o 
time empresarial, escolha 
da empresa de terceirização 
ideal, atualmente o merca-
do tem oferecido muitas 

opções e para que sua escolha seja 
assertiva é necessário que antes exista 
uma pesquisa e busca de informações 
sobre a reputação da empresa. Outro erro 
pode estar no foco apenas na redução de 
custos fazendo com que a organização 
opte por parceiros pouco profissionali-
zados, onde as necessidades não serão 
atendidas e a visão sobre terceirização 
poderá sofrer mudanças. 

Desta forma, agora, acredita-se que a 
terceirização em TI tende a ser uma rela-
ção menos conflituosa. Até pouco tempo, 
existia uma divergência de interpretação 
em relação ao que é considerada ativida-
de meio e as chamadas atividades-fim. 
E você, optaria por qual tipo de serviço 
para a sua empresa?! 

(*)É CEO da NetSupport. Com atuação de 20 anos 
no mercado de tecnologia, fundou em 2014 a 

NetSupport, plataforma digital de suporte técnico 
de TI, com o objetivo de oferecer serviços com 
qualidade e preço acessível para todo o país. A 

startup faz a conexão entre técnicos de informática 
e empresas com necessidade de manutenção e 

suporte em TI. 

ticbeat

As empresas 
que utilizam 
os serviços e 
as que prestam 
compreendem 
que a 
terceirização é 
uma alternativa 
extra, pois 
alinha as 
expectativas e 
demandas de 
acordo com o 
planejamento já 
existente. 

Facilitar a concessão do crédito, di-
versifi car investimentos ou investir em 
dólar sem precisar da moeda física. Essas 
são algumas possibilidades trazidas pela 
transformação digital aos negócios do 
mercado fi nanceiro.

Conheça três dessas principais promes-
sas que vão mudar sua vida fi nanceira:

1. Expansão de crédito

O uso de inteligência artifi cial (AI) na 
análise para liberação de crédito de con-
sumo confere assertividade ao processo, 
possibilitando elevar a oferta de volume 
e reduzir o risco de inadimplência. 

Oferecida pela Neurotech (Neurolake), 
a solução integra centenas de milhões de 
dados que circulam pela internet e refi na a 
análise de crédito de pessoas e empresas. 
Desse modo, tomadores de crédito são 
avaliados de um modo que modelos tra-
dicionais costumam rejeitar, mesmo não 
sendo inadimplentes potenciais. O sistema 
também possibilita depurar tomadores 
com alta probabilidade de inadimplência. 

Mais de 40 instituições fi nanceiras e 
cerca de 100 redes varejistas usam os 
serviços da Neurotech, que realiza mais 
de 105 milhões de análises de perfi s 
para avaliação de risco e concessão de 
crédito.

 
2. Originação de investimentos

Outra ruptura chega agora com os in-
vestimentos por pessoas físicas em ativos 
reais (fora do mercado de fi nanceiro), que 
sempre se mostraram inacessíveis.  Até 
agora, esse segmento estava restrito à 
movimentação das tesourarias das gran-
des instituições fi nanceiras e fundos de 
investimento especializados. 

A inovadora plataforma da Hurst Capital 
permite às pessoas físicas investirem em 
ativos reais.  A tecnologia desenvolvida 
pela própria empresa utiliza robôs que 
vasculham sites dos tribunais de justiça, 
diários ofi ciais e processos judiciais que 
contenham precatórios, chamados de 
"títulos públicos judiciais" ou seja, dívidas 
reconhecidas, líquidas e certas, de gover-

nos municipais, estaduais e federal, que 
podem remunerar o investidor entre 20% e 
40% ao ano. Os robôs, "crawllers",  buscam 
os ativos que preenchem as características 
consideradas ótimas para aquisição.

 
3. Transferência de recursos e hedge

A primeira criptomoeda estável, bra-
sileira, vinculada à moeda americana (1 
GMC = 1 USD), reune os benefícios da ne-
gociação do ativo virtual, como segurança 
e descentralização, à baixa oscilação da 
moeda tradicional. Essas são as caracte-
rísticas do GMC, criptomoeda negociada 
pela plataforma GoMoney, sediada no 
Brasil. Como seu valor é o mesmo do dólar, 
o GMC pode ser convertido em qualquer 
outra moeda (euro, iene, real etc.) pela 
cotação do dia, ou mantida como ativo 
que se oscila seguindo a moeda america-
na. Assim, como ativo real, o GMC pode 
ser empregado na compra ou na venda 
de bens, pagamento pela prestação de 
serviços, realização de transferências ou 
reserva de valor em dólares.

Três aplicações de tecnologia que
vão transformar o mercado fi nanceiro



Geraldo Nunes (*)

Um desastre
humanitário

Profi ssionais com 

defi ciência se sentem 

isolados no mercado de 

trabalho

O quanto as empresas 
podem melhorar seu 
relacionamento interno 

a respeito do tema inclusão.
Uma pesquisa sobre mercado 

de trabalho, realizada com mais 
de 1.000 participantes, aponta 
que 34% dos profissionais 
com algum tipo de defi ciência 
contratados por empresas, se 
sentem isolados no ambiente 
onde atuam. Outras questões 
foram apontadas, tais como 
ausência de compartilhamen-
to das ações dos colegas nas 
atividades dentro da empresa 
(37%), participação nos com-
promissos e objetivos (17%) 
e orgulho de participar da 
corporação (11%).

Objetivo foi compreender 
como esses profi ssionais se re-
lacionam com a empresa, quão 
aceitos e úteis eles se sentem 
em relação às suas funções. Se-
gundo uma pesquisa realizada 
pela Santo Caos – consultoria 
de engajamento por meio de 
diversidade – em parceria com 
a Catho, a fi nalidade também 
é a de apontar o quanto as 
empresas podem melhorar 
seu relacionamento interno a 
respeito do tema inclusão.

Para Guilherme Françolin, 
sócio da Santo Caos, a grande di-
fi culdade das empresas é acre-
ditar que depois de encontrar 
o profi ssional com defi ciência 
terá que permanecer anos com 
ele no quadro de funcionários. 

“Recrutar é o primeiro pas-
so, mas se a empresa precisa 
de um profi ssional envolvido 
e para isso é preciso dar voz, 
reconhecer e integrar este 
funcionário como agente ativo 
da organização, é necessário 

engajar e incluir. Não existe uma 
empresa que pode se dar ao luxo 
de desperdiçar talentos e deve 
enxergar isso no profi ssional 
independente de quem ele seja, 
esperando dele, benefícios para 
o negócio”.

Para a gerente sênior da 
Catho, Tábitha Laurino, se 
faz necessário se desenvolver 
métodos de cultura dentro da 
empresa, medindo as relações 
profi ssionais com o crescimento 
dos resultados. Logo, se um 
profissional com deficiência 
se sente inferior no ambiente 
de trabalho em detrimento ao 
restante da equipe, é papel dos 
líderes e gestores injetarem a 
inclusão de forma mais efetiva 
entre os times.

“Um profi ssional que não se 
sente parte de equipe, não se 
orgulha do seu local de trabalho, 
acaba não vestindo a camisa da 
empresa e não a compartilha 
suas realizações pessoais do 
serviço prestado e essa deve 
ser sim uma preocupação das 
empresas para poderem che-
gar a objetivos que vão além 
do cumprimento das cotas”, 
entende.

A pesquisa conclui que esti-
mular a inclusão traz diversos 
benefícios para todos os funcio-
nários, bem como contribui para 
a melhoria do ambiente organi-
zacional, favorecendo objetivos 
comuns, como o aumento do 
nível de comprometimento, 
motivação, engajamento e 
produtividade.

Criar um ambiente de equi-
líbrio e maior sinergia cabe 
aos gestores para se obter 
os resultados desejados de 
lucratividade dos negócios e 
realizações pessoais.

(*) Geraldo Nunes, jornalista
e memorialista, integra a

Academia Paulista de História.
(geraldo.nunes1@gmail.com).
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NAF - Feira Latino-Americana de Fundição - ocorre entre os dias 17 a 
20 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, reunindo os maiores 
players do mercado, e ainda conta com Congresso ABIFA de Fundição 
(CONAF), e um dia dedicado ao 9th BRICS International Foundry Fo-
rum, em que os países participantes apresentam novas tecnologias de 
fundição e discutem soluções para os problemas que afetam o setor. A 
comitiva chinesa deve falar sobre o controle de poluição e apresentar o 
que tem sido feito no setor de fundição daquele país. Outras informações 
em: (www.abifa.org.br).

E - Lojas Luiza 1000
O Magazine Luiza, uma das maiores plataformas virtuais focadas em 
varejo, acaba de inaugurar sua milésima loja física. O evento é simbólico 
-- não apenas por representar a abrangência e a capilaridade da rede 
--, mas sobretudo pela integração das unidades físicas à estratégia de 
multicanalidade adotada pelo Magalu e pela transformação de suas 
funções nos últimos anos. A milésima loja física da empresa está locali-
zada em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, e é a 38ª 
unidade aberta pela empresa em 2019. Nesta semana, o Magalu também 
inaugura outras quatro lojas no Mato Grosso, duas em Goiás, uma em 
Minas Gerais e outra no Rio Grande do Sul. Em setembro, 49 unidades 
serão abertas no Pará (www.magazineluiza.com.br).

F - Veículos Elétricos 
Entre os dias 1 e 3 de outubro, no Transamerica Expo Center, acontece 
a 15ª edição da Plataforma Latino-Americana de Veículos Híbrido-
-Elétricos, Componentes e Novas Tecnologias (Veículo Elétrico Latino-
-Americano). O evento tem o propósito de promover conteúdos e debates 
entre autoridades, iniciativa privada e a sociedade sobre a cultura e as 
tecnologias da mobilidade elétrica, além de estimular a compreensão 
e o desenvolvimento do mercado e impulsionar o Brasil para o cami-
nho das tecnologias limpas. O evento estará dividido entre a feira de 
exposição e negócios e o C-MOVE, Congresso de Mobilidade e Veículos 
Elétricos. Para ter acesso à programação completa, acesse o site (www.
velatinoamericano.com.br). 

G - Estágio Gerencial
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, em 
busca de fortalecer o seu time de profi ssionais, abre as inscrições do 

A - Importação & Exportação
Na próxima terça-feira (27), das 8h:30 às 13h, na sede da CNI, acontece 
o 3º Seminário de Importação e Exportação da Câmara Espanhola. O 
evento será uma oportunidade para falar sobre os acordos comerciais, 
medidas de regulamentação e apoio ao Comércio Exterior e será dividido 
em três blocos: ‘Acordos Comerciais, Acesso a Mercado e Ferramentas 
de apoio ao Comércio Exterior’; ‘Regulamentação, Barreiras não Tarifá-
rias e Governança’; e ‘Regimes Aduaneiros e aspectos práticos’. Contará 
com a presença de Beatriz Soto Torres, gerente de Inteligência. Mais 
informações: (www.camaraespanhola.org.br).

B - Voluntário no Exterior
É possível ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor com pequenas 
ações. E, uma delas, é o trabalho voluntário. Além de ser uma maneira de 
dar retorno à sociedade e conhecer de perto um grupo social e cultural 
diferente, é também um caminho mais humano para adquirir valiosas 
qualidades como pessoa. Por isso a EF, multinacional sueca de inter-
câmbio, tem um programa sob medida que une desenvolvimento pessoal 
e profi ssional em Cape Town, na África do Sul. O programa combina 
experiências de voluntariado de aproximadamente 50 horas com, no 
mínimo, oito semanas de cursos de língua inglesa. Uma oportunidade 
de melhorar a fl uência no idioma e participar de outra cultura de forma 
enriquecedora. Mais informações: (www.ef.com.br).

C - Madrid perto de Fortaleza
A Air Europa começa a conectar Madrid com Fortaleza a partir de 20 de 
dezembro, com duas frequências semanais até junho de 2020, quando 
passará a operar com três frequências. A companhia aérea da Globalia, 
grupo líder em turismo na Espanha, chega ao seu quarto destino no 
Brasil e reforça seu compromisso com o país, de onde já voa desde 
Salvador, São Paulo e Recife. As partidas do aeroporto Adolfo Suarez 
Madrid-Barajas ocorrerão às terças e sextas-feiras às 15h45, chegando 
a Fortaleza às 20h10. Na direção oposta, o voo ocorrerá às 10h10, para 
pousar na capital da Espanha às 9h50. O avião destinado a cobrir essa 
nova conexão será o Airbus 330-200, com capacidade para 299 passa-
geiros. Saiba mais em: (www.aireuropa.com).

D - Setor de Fundição
Maior feira da América Latina do setor de fundição, a 18ª edição da FE-

processo seletivo relâmpago para estágio gerencial, para vagas em todo 
o país, inclusive, no escritório central da companhia em São Paulo e em 
suas plantas nas cidades de Louveira, Seropédica e Manaus. O progra-
ma de estágio gerencial da P&G é a principal porta de entrada para a 
companhia e uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado, 
já que oferece responsabilidades signifi cativas ao estagiário desde o seu 
1º dia. O processo é válido para qualquer curso com graduação prevista 
entre dezembro/2020 e dezembro/2021. Para se candidatar, acesse o 
site (PGcareers).

H - Financiamento de Cursos 
 A escola global de tecnologia e programação Ironhack fi rmou uma 
parceria com a provi, fi ntech que oferece fi nanciamento estudantil para 
interessados em seguir carreira na área da tecnologia. Jovens acima de 
18 anos interessados em realizar os bootcamps - Desenvolvimento Web, 
UX/UI Design e Data Analytics - podem fi nanciar o valor do curso em 12 
vezes sem juros ou em prazos superiores, com juros abaixo de mercado. 
Para conceder o crédito, a fi ntech leva em conta o potencial técnico 
da pessoa, o engajamento com o processo e qual foi a sua jornada de 
vida. O candidato não depende apenas do seu passado fi nanceiro, mas 
também da avaliação da startup sobre o nível de comprometimento para 
transformação de seu futuro. Mais informações: (www.ironhack.com).

I - Soluções para a Crise
Os grandes desafi os locais e globais do século XXI estarão sob a análise de 
especialistas, empresas e academia na edição 2019 da Conferência Ethos 
360º, que acontece nos dias 3 e 4 de setembro no Pavilhão da Bienal. O 
tema é: como empreenderemos sob uma ótica plural de oportunidades, 
integração de mercados e retomada da credibilidade? Também aborda, 
em 60 painéis, a crise econômica no Brasil e discute temas, como: mo-
delos de austeridade; diminuição da proteção social; a falta de planos de 
ação, a descarbonização da economia, e a erradicação das desigualdades 
e pobreza. Mais informações: (www.conferenciaethos.org/saopaulo).

J - Viagem de Impacto
Mais de 5 milhões de brasileiros vivem na região do semiárido nordesti-
no. É para transformar essa realidade que a organização social ‘Habitat 
para a Humanidade Brasil’ lança campanha que busca atrair grupos de 
amigos para se tornar voluntários e realizar uma ‘Viagem de Impacto’ 
para o nordeste. Funciona como um intercâmbio: os voluntários viajam 
e vivenciam uma nova realidade. Eles vão para o agreste pernambucano 
e apoiam famílias da região a terem acesso à água potável. Se envolvem 
em todas as etapas, desde a arrecadação de recursos para fi nanciar a 
ação, até o planejamento da viagem e a imersão de uma semana conhe-
cendo as famílias e construindo cisternas do começo ao fi m. Saiba mais: 
(habitatbrasil.org.br/viagemdeimpacto).

NAF - Feira Latino-Americana de Fundição - ocorre entre os dias 17 a 
20 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, reunindo os maiores
players do mercado e ainda conta com Congresso ABIFA de Fundição

A - Importação & Exportação
Na próxima terça-feira (27), das 8h:30 às 13h, na sede da CNI, acontece 

Entre as novidades da 
nova plataforma está 
a oferta de 315 servi-

ços públicos completamente 
digitalizados, como pedidos 
de aposentadoria, salário-
-maternidade, carteira digital 
de trânsito, entre outros. 

“O Brasil é o quarto país em 
conexão à internet, são mais 
de 140 milhões de pessoas 
utilizando a internet. Estão 
sendo passados para um único 
portal cerca de 1,6 mil portais 
governamentais, estão sendo 
todos colocados no portal GOV.
BR”, destacou o ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos.

“É uma plataforma que vai 
reunir produtos e informações 
de serviços do governo, tudo 
num único clique, e, de forma 
fácil, transparente, intuitiva, 
a população vai ter acesso 
direto aos serviços”, afi rmou 
o ministro da Secretaria Geral 
da Presidência, Jorge Oliveira. 
Entre os serviços digitalizados 
destacam-se os do INSS, como 
o simulador de aposentadoria 

A nova plataforma já oferece 315 serviços públicos completamente digitalizados.

Ex-presidente da 
Petrobras é alvo de 
operação da Lava Jato

Baseada na delação premiada do 
ex-ministro Antonio Palocci, a Polí-
cia Federal defl agrou na sexta-feira 
(23) a 64ª fase da Operação Lava 
Jato. Denominada Pentiti, entre os 
alvos da ação estão a ex-presidente 
da Petrobras, Graça Foster, e o 
fundador do banco BTG Pactual, 
André Esteves. Cerca de 80 policiais 
foram às ruas cumprir 12 mandados 
de busca e apreensão nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

As medidas cautelares foram 
autorizadas pela 13ª Vara Federal 
de Curitiba. O objetivo das auto-
ridades é apurar irregularidades 
na venda de ativos da Petrobras 
ao banco BTG, e informações de 
recursos contabilizados em uma 
planilha chamada Programa Espe-
cial Italiano, gerida por um setor 
da Odebrecht. A PF informou que 
também investiga os crimes de 
lavagem de capitais, organização 
criminosa e corrupção passiva e 
ativa. Além disso, as ações “podem 
ter lesado os cofres públicos em 
pelo menos US$ 1,5 bilhão”.

Ainda de acordo com a instituição, 
o nome da operação defl agrada “sig-
nifi ca arrependidos e faz referência 
a termo empregado na Itália para 
designar pessoas que integraram or-
ganizações criminosas e, após suas 
prisões, decidiram se arrepender e 
colaborar com as autoridades para 
o avanço das investigações”. Foster, 
que é alvo da operação, presidiu a 
Petrobras entre fevereiro de 2012 
e fevereiro de 2015 (ANSA).

Dados do Caged, divulgados 
na sexta-feira (23), mostram 
a abertura de 43.820 vagas de 
trabalho com carteira assinada 
em julho, um crescimento de 
0,11% em relação ao estoque 
de junho. Também houve 
crescimento no emprego se 
considerados os resultados 
dos sete primeiros meses do 
ano. De janeiro a julho foram 
abertas 461.411 vagas formais, 
variação de 1,20% sobre o 
estoque. Em 2018, no mes-
mo período, as novas vagas 
tinham somado 448.263.

Nos últimos 12 meses, o 
saldo fi cou positivo em 521.542 
empregos, variação de +1,36%. 
Assim como no acumulado do 
ano, os últimos 12 meses tive-
ram crescimento maior do que 
no período anterior. Em 2018, 
o saldo tinha fi cado positivo em 
286.121 vagas. O secretário 
de Trabalho do Ministério da 
Economia, Bruno Dalcolmo, 
destaca que os dados do Caged 
revelam que houve cresci-
mento do emprego formal nos 
sete primeiros meses do ano, 
superior ao mesmo período do 
ano anterior. 

A Construção Civil teve saldo de 18.721 novos postos de trabalho.
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Governo federal digitalizou 
315 serviços em 2019

O governo federal apresentou, de forma ofi cial, o portal único federal, o GOV.BR, que deverá abrigar 
todos os sites de órgãos públicos federais até o fi nal do ano que vem

e até a requisição do benefício. 
De acordo com o presidente 

da autarquia, Renato Vieira, 90 
dos 96 serviços disponibilizados 

ao cidadão pelo órgão já foram 
digitalizados. A expectativa do 
governo é que, após a migração 
de todos os sites do governo 

federal para o portal único, 
cerca de mil serviços públicos 
federais estejam disponíveis na 
internet (ABr).

Emprego formal cresceu pelo 
quarto mês consecutivo

No mês, o destaque foi para 
o setor da construção civil, que 
apresentou resultados melho-
res que nos meses anteriores, 
refl exo de investimentos re-
centes no setor, especialmente 
no estado de Minas Gerais. “O 
mercado de trabalho tem apre-
sentado sinais de recuperação 
gradual, em consonância com 
o desempenho da economia. 
O governo vem adotando me-
didas de impacto estrutural e 
esperamos refl exos positivos 
no mercado de trabalho, na 
medida do aprofundamento 

das reformas”, disse Dalcolmo.
Principal destaque do mês, 

a Construção Civil teve saldo 
de 18.721 novos postos de 
trabalho. Os subsetores de 
construção de rodovias e fer-
rovias, principalmente em Mi-
nas Gerais e Pará; construção 
de edifícios, especialmente 
em São Paulo e Pará; e obras 
para geração e distribuição de 
energia elétrica e para teleco-
municações, sobretudo em 
Minas Gerais e Bahia, foram os 
maiores contribuidores para o 
resultado (MTE.GOV).

Fontes de dentro da União 
Europeia (UE) disseram na 
sexta-feira (23) que o bloco 
mantém seu apoio e interesse 
na conclusão do acordo de livre-
-comércio com o Mercosul, horas 
após a França ameaçar obstruir 
o tratado devido às queimadas 
na Amazônia. Segundo fontes 
da Comissão Europeia, a UE 
acredita que o tratado de livre-
-comércio pode ser justamente 
“um modo para ancorar o Brasil 
no cumprimento do Acordo Cli-
mático de Paris”. 

A alta representante europeia 
de política externa, a italiana Fe-
derica Mogherini, pronunciou-se 
ofi cialmente no Twitter sobre a 

polêmica, dizendo que a “Amazô-
nia é o coração do nosso planeta, 
recurso vital para a humanidade 
e peça-chave no combate às mu-
danças climáticas”. E que “prote-
ger e lutar contra os incêndios é 
uma responsabilidade comum. A 
UE está pronta para tomar parte 
e usar sua experiência a serviço 
de nossos parceiros na região da 
Amazônia”, escreveu.

Mais cedo, o governo francês 
de Emmanuel Macron chegou a 
ameaçar “se opor” ao acordo devido 
à “atitude do Brasil nas últimas 
semanas”. O país também acusou 
o presidente Jair Bolsonaro de 
“mentir” sobre as ações de tutela 
na Amazônia (ANSA).

UE ameniza ameaça da França 
contra acordo com Mercosul
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A arte de produzir alimentos 
e provar a inovação

Recentemente, vi uma 

mensagem, circulando 

na Internet, que me 

chamou bastante a 

atenção

A frase, em tom de desa-
bafo, é a seguinte: “Agri-
cultura: a arte de perder 

dinheiro enquanto se trabalha 
400 horas por mês para alimen-
tar pessoas que acham que 
você está tentando matá-las”. 
O fato de a mensagem ter se 
espalhado com considerável 
rapidez, principalmente no 
segmento agro, revela que o 
agricultor está cansado de ser 
desacreditado e de não ter seu 
trabalho valorizado, tanto pela 
mídia quanto pela sociedade 
urbana. 

Muito por conta das fake 
news que são disseminadas e 
geram alarde sem fundamento 
sobre alimentos envenenados 
com resíduos, águas contami-
nadas com produtos químicos, 
agronegócio que desmata 
áreas de preservação, etc. 
As denúncias descabidas são 
variadas, mas colocam sempre 
a produção de alimentos como 
vilã do meio ambiente e da 
saúde da população. 

Felizmente, na contramão 
do exposto acima, os dados 
mostram outra visão dos agri-
cultores. Em 2013, a ABAG 
e a ESPM conduziram uma 
pesquisa sobre a percepção 
da população brasileira sobre 
o agronegócio local. Nela, foi 
possível notar que 81% dos 
respondentes nas capitais 
brasileiras consideravam o 
agronegócio muito importante 
para a economia, com ampla 
capacidade de gerar empregos. 

Outra pesquisa, de 2017, 
conduzida pela Plant Project, 
mostrou que 96% dos entre-
vistados acreditavam que, caso 
o Brasil resolvesse assumir in-
ternacionalmente sua vocação 
de país do agronegócio, seria 
motivo de orgulho. 

Essa segunda pesquisa, 
entretanto, também mostrou 

dados preocupantes: apesar 
de 65% responderem que a 
atividade de produção rural 
é moderna e inovadora, que 
utiliza tecnologia de ponta 
para aprimorar seus processo 
de produção e que o produtor 
rural brasileiro é uma pessoa 
atualizada, apenas 35% afi r-
maram ser necessário o uso de 
defensivos para se obter uma 
produção em larga escala na 
agricultura. 

Além do esperado desconhe-
cimento da população urbana 
sobre a difi culdade de controle 
das pragas sem o uso de produ-
tos químicos, provavelmente 
foi também ignorado o impacto 
à economia dos danos causa-
dos pelas pragas. 

Dados da consultoria MBA-
gro indicam prejuízos poten-
ciais da redução em 10% da 
produtividade nas principais 
cultivos do Brasil, revelando 
perdas da ordem de R$ 26 
bilhões no Valor Bruto da 
Produção, com queda de R$ 
7 bilhões na arrecadação de 
impostos federais e outros R$ 
3 bilhões em ICMS, além da 
capacidade de perda de 1,5 
milhões de empregos, valor 
bastante signifi cativo em um 
país que já tem 13 milhões de 
desempregados.

Essa visão errônea da socie-
dade sobre o uso de produtos 
químicos no combate às pragas 
tem origem no desconheci-
mento e em distorções da 
realidade criados por figu-
ras públicas que propagam 
informações negativas sem 
conhecimento aprofundado 
do assunto. 

Nesse sentido, a campanha 
AgroSaber visa esclarecer 
a sociedade sobre o tema e 
oferecer informações sobre 
a produção de alimentos e 
como eles chegam à mesa do 
consumidor no Brasil. Você 
pode tirar dúvidas e buscar 
mais informações em (www.
agrosaber.com.br).

(*) - É Gerente adjunto de Inovação 
e Sustentabilidade da Associação 

Nacional de Defesa Vegetal (Andef).

Fábio Kagi (*)

Diretor de Itaipu 
acredita em acordo 
em ‘curto prazo’

O diretor-geral da Usina Hidre-
létrica de Itaipu no Brasil, general 
Joaquim Silva e Luna, afi rmou que 
o impasse com o Paraguai deverá 
ser concluído em um curto prazo de 
tempo. A negociação entre Brasil 
e Paraguai da energia gerada pela 
usina causou uma crise no país vizi-
nho, e afeta, inclusive, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro. Os 
partidos de oposição defenderam o 
impeachmente do líder paraguaio, 
que já perdeu diversos membros 
de seu governo.

“A relação entre Brasil e Paraguai 
é importante para todos nós.    Sa-
bemos que existe uma relação bem 
próxima entre os dois presidentes. 
Qualquer coisa que desestabilize 
isso nos deixa desconfortáveis. 
Temos certeza de que, pelo vínculo 
que existe entre Brasil e Paraguai, 
isso será resolvido no curto prazo”, 
explicou Silva e Luna.

A crise política provocou a 
renúncia do chanceler Luis Cas-
tiglioni, o embaixador paraguaio 
no Brasil, Hugo Caballero, o pre-
sidente da Administração Nacional 
de Eletricidade (Ansa), Alcides 
Jiménez, e o diretor paraguaio de 
Itaipu, Alberto Alderete. As ne-
gociações estão sendo realizadas 
pela Ande e a Eletrobras. Já no 
âmbito político, os ministérios de 
Relações Exteriores e das Minas e 
Energia de ambos os países estão 
tratando o caso. 

Já por 43 votos a 36, a Câmara dos 
Deputados do Paraguai arquivou 
a abertura de um processo de im-
peachment do presidente do país, 
Mario Abdo Benítez, e do seu vice, 
Hugo Velázquez. A Usina de Itaipu 
está localizada no Rio Paraná, na 
fronteira entre o Brasil e o Para-
guai. Ela foi construída pelos dois 
países entre 1975 e 1982 (ANSA).

Liberdade econômica 
desburocratiza 
abertura de 
empresas

O senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF) ressaltou, na sexta-feira (23), 
a aprovação da Medida Provisória 
que cria a Declaração de Direi-
tos de Liberdade Econômica e 
estabelece garantias para o livre 
mercado e para o amplo exercício 
da atividade econômica. Ele disse 
que a iniciativa é fundamental para 
o desenvolvimento econômico do 
país e destacou que a aprovação 
vai desburocratizar a abertura de 
novas empresas.

“É muito comum, hoje, se você 
quer abrir uma empresa, uma 
microempresa, você aluga a sala, 
paga o primeiro mês, o segundo 
mês, dá entrada no alvará. Levam 
seis meses para você ter a empresa 
constituída, e muitas vezes, você 
quebra antes de iniciar o processo, 
por causa de aluguéis e outras taxas 
e mais taxas. Então, essa medida 
tem um papel fundamental para 
o desenvolvimento da economia”.

Para o parlamentar, o país 
tem avançado e trará grandes 
mudanças para o empresariado, 
principalmente neste momento 
de desemprego que atravessa o 
Brasil. “Essa medida vai facilitar e 
vai incentivar muito as novas em-
presas, os novos empreendedores, 
a abrirem seus próprios negócios”, 
ressaltou (Ag.Senado).

A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado analisa 
o projeto que permite a ins-
talação no Brasil de fábricas 
civis de armas e munições. 
A proposta está em estudo 
pelo relator, senador Marcos 
do Val (Podemos-ES), e pela 
Consultoria do Senado. O 
projeto traz dois fatos novos: 
a permissão para a instalação 
de fábricas de armamento no 
país e a possibilidade de com-
pra de armas e munições por 
policiais e bombeiros da ativa 
e aposentados diretamente 
dessas fábricas. 

Atualmente, pessoas físicas 
só podem fazer essa compra 
por meio de lojas credenciadas 
e clubes de tiro. Pelo texto, 
terão preferência de compra 
nas fábricas o governo federal, 
as Forças Armadas, a Polícia 
Federal, a Polícia Rodoviária 
Federal, polícias civis, polícias 
militares, corpos de bombei-
ros militares, guardas muni-
cipais, corporações de inspe-
tores e agentes penitenciários 
e integrantes ativos e inativos 

Senador Marcos do Val, relator do projeto.
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Operadoras de todas as es-
pécies de seguros, inclusive os 
de vida, poderão ser obrigadas 
a garantir às pessoas com de-
fi ciência todos os serviços e 
produtos ofertados aos demais 
clientes. É o que propõe o 
projeto que aguarda relatório 
do senador Romário (Podemos-
-RJ) na Comissão de Direitos 
Humanos. De autoria da sena-
dora Mara Gabrilli (PSDB-SP), 
o texto altera a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com 
Defi ciência (LBI), impedindo 
o tratamento discriminatório 
em razão da defi ciência do con-
tratante, na hora da aquisição 
do seguro.

Segundo o projeto, a prática 
contra essas pessoas confi gu-
rará discriminação com pena 
de reclusão, de um a três anos, 
mais multa. Na legislação atual, 
as operadoras de planos e se-
guros privados de saúde já são 
obrigadas a garantir à pessoa 
com defi ciência, no mínimo, 
todos os serviços e produtos 
ofertados aos demais clientes. 

A LBI também veda todas as 
formas de discriminação contra 
a pessoa com defi ciência, inclu-

Mara Gabrilli é autora do projeto que coíbe diferenciação em 

seguro para pessoas com defi ciência.
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Para o secretário de políti-
ca externa comercial do 
Itamaraty, o diplomata 

Norberto Moretti, o Brasil está 
“perdendo a guerra da informa-
ção” para movimentos articu-
lados internacionalmente, que 
têm o interesse comercial de 
prejudicar nosso agronegócio. 
Ele avalia que a situação está 
“degenerada” e por isso o Brasil 
precisa realizar um esforço uni-
fi cado para recuperar o prejuízo 
e reverter percepções “distorci-
das” que vêm se cristalizando.

Sem citar um país especifi -
camente ou grupos comerciais, 
Moretti informou que recente-
mente o Parlamento de um país 
europeu chegou a interpelar 
o CEO de uma empresa por 
produzir no Brasil. Também 
citou o boicote liderado pela 
rede de supermercados sueca 
Paradiset, a maior da Escan-
dinávia, contra produtos bra-
sileiros. A Paradiset já retirou 
das suas prateleiras todas as 
marcas de café, águas-de-coco, 
chocolates, limões e mangas 
produzidas aqui, alegando que 

Cada vez mais o Brasil ‘tem sido associado’ a desmatamentos e descaso com a pauta

ambientalista pela mídia.
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O artesanato brasileiro pode 
ganhar, em breve, uma certifi -
cação de qualidade e origem. A 
Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do Senado 
aprovou o projeto que cria 
o programa de certifi cação 
do artesanato brasileiro, em 
suas diversas modalidades. O 
objetivo é atestar a origem e 
a efetiva condição de produto 
artesanal. A matéria segue 
agora para análise da Comissão 
de Assuntos Sociais, à qual 
compete a decisão fi nal da 
proposta.

O programa de certifi cação 
servirá para valorizar o artesa-
nato brasileiro, ampliando sua 
presença no mercado nacional 
e internacional e estimular a 
competência técnica e em-
presarial dos artesãos. Além 
disso, a busca pela certifi cação 
contribuiria, segundo a autora 
da proposta, senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE), 
para desenvolver a consciência 
desses profi ssionais sobre os 
valores culturais, estético-
-formais e socioambientais 
relacionados à sua atividade. 

O projeto estabelece cri-
térios para que os produtos 

artesanais sejam certifi cados: 
autenticidade, qualidade 
técnica, qualidade formal e 
estética, representatividade 
da cultura regional e ade-
quação ambiental e social de 
seu processo de produção. O 
relator da matéria, senador 
Rodrigo Cunha (PSDB-AL), 
apresentou parecer favorá-
vel à aprovação. Para ele, 
a iniciativa trará impactos 
econômicos positivos, pois 
será agregado maior valor 
aos produtos, com refl exos 
diretos na renda dos artesãos 
e na atividade econômica das 
regiões onde vivem.

O relator disse ainda que 
falar sobre artesanato é falar 
sobre identidade do brasileiro. 
“É um bem que é intangível, é 
um bem que passa por gerações 
e é um bem que fortalece a 
nossa expressão como sendo 
um povo. Os produtos indus-
trializados, que há pouco tem-
po eram motivo de desejo de 
todos os consumidores, já não 
atraem tanto quanto aquele 
produto que tem identidade, 
quanto aquele produto que 
tem a sua autenticidade”, disse 
(Ag.Senado).

O relator, senador Rodrigo Cunha, acredita que a certifi cação 

poderá agregar valor aos produtos artesanais.

Marcos Oliveira/Ag.Senado

Imagem do Brasil no exterior preocupa 
representantes do agronegócio

Segundo os representantes de órgãos ligados à exportação da produção agrícola, em audiência pública 
na Comissão de Agricultura do Senado, chegou-se à conclusão de que o Brasil tem sido associado a 
desmatamentos, abuso de agrotóxicos e descaso com a pauta ambientalista pela mídia e movimentos 
sociais internacionais,sendo preciso que o Estado brasileiro reaja a esta situação

o Brasil virou “o paraíso dos 
agrotóxicos”.

A audiência foi presidida pela 
senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS), que também disse 
estar “muito preocupada” com 
o que está ocorrendo. Sem citar 
o nome do grupo econômico, 
informou que uma rede de su-
permercados da Nova Zelândia 

também começou a boicotar os 
produtos importados do Brasil.

O acordo do Mercosul com 
a União Europeia também foi 
tema de preocupação na au-
diência. O senador Luiz Carlos 
Heinze (PP-RS) confessou 
que o acordo lhe traz temores. 
Para ele, o próprio Mercosul, 
“um acordo mal concebido”, 

mostrou-se danoso aos estados 
do sul do Brasil, pois avalia que 
Argentina e Uruguai oferecem 
uma concorrência “quase des-
leal” na agricultura. Já sobre o 
acordo Mercosul-UE, chama 
atenção a brutal diferença de 
subsídios, quando comparamos 
a produção nacional com o resto 
do mundo (Ag.Senado).

Comissão analisa instalação 
de fábricas de armamentos

das instituições informadas.
O autor da proposta, senador 

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 
argumenta que as mudanças 
“devem ampliar e contribuir 
para o impulso da indústria 
de defesa nacional, elevando 
os patamares de competiti-
vidade, pesquisa, produção, 
desenvolvimento de tecnologia 
e excelência, aumentando a ca-
pacidade produtiva e tornando 
o Brasil mais competitivo junto 
ao mercado externo”. 

Flávio Bolsonaro afi rma ain-
da que, como a Lei 8.666, de 
1993, veda qualquer forma 
de tratamento diferenciado 
entre empresas brasileiras ou 
estrangeiras, não há motivos 
para haver qualquer norma que, 
direta ou indiretamente, possibi-
lite reserva de mercado em prol 
da indústria nacional. O projeto 
deverá ser examinado também 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça, a quem cabe a decisão 
terminativa (Ag.Senado).

Cobrança diferenciada de seguros 
para pessoas com defi ciência

sive por meio de cobrança de va-
lores diferenciados por planos 
e seguros privados de saúde, 
em razão de sua condição. A 
senadora justifi ca, no entanto, 
que a lei atual apresenta uma la-
cuna, por isso a necessidade de 
se incluírem novos dispositivos 
que impeçam diferenciações.

“Sabemos que a mutualidade 
e cálculos de probabilidade – 
fundamentais no contrato de 
seguro, são elementos para 
defi nir prêmio, indenização e 

riscos de cobertura; entretanto, 
são de notório conhecimento 
inúmeros casos em que ope-
radoras de seguro se recusam 
a contratar seguro de vida ou 
impõem condições contratuais 
abusivas quando o proponen-
te é pessoa com defi ciência, 
e somente por causa dessa 
condição. Trata-se de postura 
discriminatória ilícita, em clara 
afronta à Convenção e à LBI”, 
explicou Mara Gabrilli (AG.
Senado).

Aprovado o projeto 
que cria certifi cado 
para o artesanato
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2ª VC - Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001476-
88.2017.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATHALIA 
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Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades não pagas dos meses de 04 a 12 do ano 
de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o valor supra devidamente corrigido, que a tornará isenta 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019. 
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síntese: * . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
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Os pedidos de 

recuperação judicial 

de grandes empresas 

aumentaram em 

comparação às 

pequenas e médias.

O crescente volume 
nos pedidos de re-
cuperação judicial 

de empresas visto entre os 
anos de 2011 e 2016, refletiu, 
além das crises vivenciadas 
pelo mercado, o amadureci-
mento do instituto da recu-
peração judicial, previsto na 
Lei nº 11.101, de 2005, que 
se mostrou mais eficaz do 
que a revogada concordata, 
que poucos resultados e 
possibilidades promovia às 
empresas em crise. 

De 2017 a 2019, entretan-
to, o número de pedidos de 
recuperação judicial vem 
caindo, o que pode indicar 
um início de estabilização do 
mercado e da crise econômi-
co-financeira que atingiu o 
País na última década. O que 
surpreende, por outro lado, 
é que, apesar de sensíveis 
as variações dos indicado-
res, nesse mesmo período, 
os pedidos de recuperação 
judicial de grandes empresas 
aumentaram em comparação 
às pequenas e médias, fato 
que preocupa o mercado de 
forma geral.

Sabe-se que a alternativa 
da recuperação judicial tem 
trazido inúmeros benefícios 
e diversas possibilidades às 
empresas em crise, uma vez 
que os meios de superação da 
crise são bastante flexíveis 
e possibilitam a modulação 
a cada negócio, respeitando 
suas peculiaridades, levando 
os credores, desde que viá-
vel o plano de recuperação 
elaborado pela empresa, a 
aprovarem-no, permitindo 
o soerguimento do negócio.

A preservação da empresa 
e sua função social são va-
lores prementes que devem 
ser observados para que se 
mantenham e se cumpram os 
interesses das partes envolvi-
das, seja o Poder Público, em 
relação aos tributos, sejam os 
empregados que dependem 
do sucesso do negócio para 
manutenção da renda, os 
credores em geral que têm 
créditos a receber e podem 
continuar fomentando o 
negócio e fornecendo seus 
bens e serviços e, finalmente, 
a empresa recuperanda, que 
terá continuidade, atenden-
do os interesses dos sócios 
ou acionistas que buscam o 
lucro no negócio.

O que tem se acompanhado 
nesse mercado, entretanto, 

é uma desvirtuação desses 
importantes valores que re-
gem a recuperação judicial, 
especialmente pelas grandes 
empresas que, cada vez mais, 
vêm buscando essa alterna-
tiva para soerguimento dos 
negócios. Os deságios busca-
dos junto aos credores, como 
uma das formas de recupera-
ção da empresa, são cada vez 
mais expressivos e, de certa 
forma, são impostos à maio-
ria dos credores que, indivi-
dualmente, não têm grande 
poder de representação no 
ato da votação do plano de 
recuperação judicial. 

Ainda, pelo fato de que, 
se não aprovado o plano e 
decretada a falência, jamais 
receberão seus créditos, 
em razão da ordem de pre-
ferência nos pagamentos 
legalmente prevista. Em 
determinados processos de 
grandes recuperações judi-
ciais, os pedidos de deságio 
apresentados aos credores 
chegaram ao absurdo de 92% 
e o saldo, ainda, parcelado a 
longo prazo, representando, 
certamente, um prejuízo a 
todo o mercado, com “efeito 
dominó” de graves dificulda-
des a todos os credores.

Agora, além dos grandes 
deságios, tem-se buscado a 
flexibilização dos pagamen-
tos da classe dos créditos 
trabalhistas, que a lei deter-
mina prazo de um ano para 
a liquidação, buscando-se 
prazos mais alongados e, 
inclusive, deságios também 
para esses créditos.

A recuperação judicial, 
portanto, quando bem con-
duzida, dentro dos valores 
e princípios que nortearam 
sua instituição, traz refle-
xos positivos para toda a 
sociedade, porém, quando 
há abusos e estratégias que 
visam, apenas e tão somente, 
a preservação da empresa 
em detrimento a todos os 
demais envolvidos, o que se 
obtém é um prejuízo social 
e manutenção da crise-eco-
nômica do País. Esses fatos 
devem ser observados e 
neutralizados, não só pelo 
Poder Judiciário, mas, es-
pecialmente, pelas empresas 
recuperandas ao formularem 
seus planos de superação 
da crise.

(*) - É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e direito contábil 
(edison.fernandes@ffl  aw.com.br).

(**) - É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas trabalhista, tributária e 

de recuperação de empresas 
(richard.abecassis@ffl  aw.com.br).

Flexibilização de valores 
na recuperação judicial 

e seus refl exos
Edison Carlos Fernandes (*) e Richard Abecassis (**)

É o que aponta um estudo 
realizado em todas as 
capitais pela Confede-

ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). Só nos últimos 12 meses 
anteriores à pesquisa, seis em 
cada dez (61%) internautas 
fi zeram alguma compra usando 
aplicativos de lojas.

Para os entrevistados, a faci-
lidade de acesso é o que mais 
estimula a comprar via app 
(52%), uma vez que a aqui-
sição pode ser realizada pelo 
próprio celular, de qualquer 
lugar. Outras razões aponta-
das são praticidade e rapidez 
(46%), oferta de produtos ou 
serviços com melhores preços 
(41%), além da possibilidade 
de organizar as compras de 
acordo com interesses e gosto 
pessoal (26%).

Quanto aos produtos mais 
comprados, os eletrônicos e 
itens de informática (39%) lide-
ram o ranking — percentual que 
chega a 50% entre os homens. 
Em seguida aparecem contra-
tação de serviços de transporte 
particular (37%), vestuário 
(32%), itens para casa (31%) 
e pedidos de comidas ou 
bebidas por delivery (26%). 
“A economia em torno da in-
dústria dos aplicativos deverá 
crescer nos pró-
ximos anos.É 
o  m o m e n t o 
de as marcas 
construírem re-
lacionamentos 
mais próximos 
a seus clientes 
e entenderem 
melhor sobre 
seus hábitos de 
consumo, suas 
necessidades e 
preferências”, 
analisa o pre-
sidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Júnior.

Outra tendência que vem sen-
do percebida é o peso das redes 
sociais na decisão de compra. 
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Seis em cada dez internautas 
fi zeram compras por meio 

de aplicativos de loja
Os brasileiros vêm se rendendo, cada vez mais, às compras de produtos e serviços por meio de smartphones

A facilidade de acesso é o que mais estimula a comprar 

via app, uma vez que a aquisição pode ser realizada 

pelo próprio celular, de qualquer lugar.

Impactados pelos anúncios de 
grandes varejistas, um terço 
dos entrevistados (33%) disse 
ter adquirido produtos e ser-
viços pelas redes sociais nos 
últimos 12 meses anteriores à 
realização da pesquisa. Entre as 
principais razões, destacam-se 

rapidez e 
praticida-
de (37%), 
g r a n d e 
v o l u m e 
de ofertas 
e promo-
ções vin-
das  dos 
l o j i s t a s 
( 3 6 % ) , 
p r e ç o s 
mais atra-
tivos em 
relação ao 

mercado (32%) e melhor inte-
ração com o canal de atendi-
mento dos anunciantes (28%).  

A pesquisa também mostra 
que os itens de vestuário (37%) 

foram os mais adquiridos pelas 
redes sociais, percentual que 
chega a 44% entre as mulheres. 
Já os eletrônicos e produtos 
de informática (27%) fi caram 
em segundo lugar no ranking, 
empatados com os pedidos de 
comida e bebida por delivery 
(27%). Na sequência apare-
cem os cosméticos, perfumes 
e produtos para cabelo (26%), 
além de itens para a casa (26%), 
como eletrodomésticos, deco-
ração, cama, mesa e banho.

 “O consumidor quer ter aces-
so a canais de compra que per-
mitam escolher o que for mais 
conveniente. Isso signifi ca que 
o varejo precisa continuar de-
senvolvendo experiências que 
atraiam os consumidores e pro-
movam o engajamento. Ou seja, 
é fundamental reduzir cada vez 
mais a distância entre o varejo 
físico e comércio online”, afi rma 
Pellizzaro Junior. O WhatsApp 
extrapola a comunicação pesso-
al e em grupo, pois em cada dez 

consumidores entrevistados, 
dois (18%) realizaram alguma 
compra pelo aplicativo nos 12 
meses anteriores à pesquisa. 

Por outro lado, 82% não 
fizeram nenhuma compra 
neste período. Entre os mo-
tivos pelos quais utilizaram o 
WhatsApp para consumo, 40% 
afi rmaram que o processo é 
mais fácil e rápido se compa-
rado com as transações feitas 
pessoalmente ou por telefone. 
Já 35% gostam da facilidade 
em acessar o histórico das in-
formações armazenadas e 26% 
mencionam a possibilidade de 
receber imagem e vídeos dos 
produtos e serviços. Ainda 
considerando os que usaram o 
aplicativo para compras, 54% 
destacaram o retorno rápido 
na maioria das vezes em que 
se comunicaram com a loja ou 
o prestador de serviços. 

Apesar disso, enquanto 20% 
não obtiveram nenhum tipo de 
resposta, outros 20% garantem 
que na maioria das vezes o re-
torno foi demorado e apenas 6% 
fi caram sem nenhum retorno 
por diversos momentos. No 
geral, 78% dos consumidores 
acreditam que o WhatsApp é 
uma boa forma de as empresas 
se comunicarem com clientes, 
principalmente para tirar dúvi-
das ou receber suporte técnico 
(58%), agendar horários de 
atendimento (35%), enviar 
promoções (31%) e comprar 
produtos ou serviços (20%).

Dentre os consumidores que 
não fi zeram uso do WhatsApp 
para comprar ou trocar infor-
mações com lojas e vendedo-
res, a principal justificativa 
mencionada é o fato de sempre 
terem conseguido resolver 
o que precisava no site ou 
aplicativo da empresa (41%). 
Já 32% afi rmam não gostar de 
ser incomodados por empresas, 
já que a ferramenta é adotada 
apenas para uso pessoal, e 24% 
não confi am no WhatsApp por 
terem medo de sofrer golpes 
(CNDL/SPC Brasil).

Para os entrevistados, 
a facilidade de acesso 
é o que mais estimula 
a comprar via app 
(52%), uma vez que 
a aquisição pode 
ser realizada pelo 
próprio celular, de 
qualquer lugar.

Dener Lippert  (*)

Se um adolescente voltasse 
30 anos no tempo, no momento 
em que a internet como conhe-
cemos foi criada, ele fi caria as-
sustado ao encontrar o mundo 
essencialmente diferente. 

Da mesma forma, é improvável 
que em 1989 profi ssionais de co-
municação tenham sequer imagi-
nado que a conexão remota entre 
computadores seria um fator tão 
determinante para o sucesso de 
negócios. Sonhar com marketing 
digital é uma experiência nova, 
assim como tudo que envolve 
essa estratégia de comunicação. 

Por isso mesmo é tão comum 
surgir tantos experimentos 
confusos, caminhos errados e 
resultados improdutivos nesse 
setor. É parte do processo de 
amadurecimento. Há uma ten-
dência, porém, que ainda possui 
muitos adeptos, mas logo será 
vista como um dor do processo 
de crescimento: franquias de 
marketeiros inativos.

A maioria das oportunidades 
relacionadas às franquias de 
marketing digital oferece ao 
franqueado a possibilidade 
de se tornar uma agente de 
vendas. Ele é encarregado, 

A estrada para ser a maior franquia 
de marketing digital do mundo

por exemplo, de comercializar 
uma ferramenta específi ca com 
possíveis compradores. Não 
que essa não seja uma atividade 
necessária atualmente, mas ao 
depender tanto dessa venda, 
ele vive sob o risco constante 
de algo dar errado e a falência 
se tornar iminente.

O franqueado precisa possuir 
controle sobre o que, de fato, 
consegue agregar valor para o 
cliente. Quando sentimos a ne-
cessidade de aumentar a capilari-
dade geográfi ca da V4 Company, 
essa foi uma das nossas maiores 
preocupações. As peculiarida-
des locais infl uenciam a forma 
como o marketing é realizado, 
mas o processo precisa ser bem 
desenhado para que a qualidade 
seja a mesma em qualquer lugar.

Perto de completar dois anos 
desde que começamos o mode-
lo de franquias, entendemos 
que os dois pontos principais 
para alavancar um modelo 
passa pelo gerenciamento de 
processos e a formação de 
pessoas. Para processos, bus-
camos garantir as melhores 
tecnologias, mantemos um 
acompanhamento constante 
das atividades, investimos em 
P&D e tiramos a obrigação do 

Li
gu

es
ite

franqueado de realizar a venda: 
os clientes vêm, na sua grande 
maioria, pela matriz. 

O desafi o para a formação de 
pessoas é mais complexo. Mui-
tas práticas do marketing, até 
pouco tempo reverenciadas, 
agora estão ultrapassadas. A 
maior parte dos profi ssionais 
não conseguiria replicar a 
metodologia desenvolvida em 
seus empreendimentos. Por 
isso, mesmo após um rigoroso 
processo seletivo, os franquea-
dos passam por necessários 100 
dias de treinamento, incluindo 
um estágio remunerado e qua-

lifi cações diversas.
Foi neste cenário que uma 

empresa de marketing criada no 
chão da cozinha de uma perife-
ria do Rio Grande do Sul chegou 
a quase 100 franquias no Brasil 
e desenvolveu projetos para 20 
países. Pelo ritmo e planos para 
os próximos anos, esse número 
deve chegar a 1.000 até 2024. 

A estrada até o rótulo de 
maior franquia de marketing 
digital do mundo ainda está 
sendo pavimentada, mas já 
pegamos um atalho. 

(*) - É CEO da V4 Company 
(https://v4company.com).

O franqueado precisa possuir controle sobre o que, 

de fato, consegue agregar valor para o cliente.
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O Índice de Confi ança 
do Comércio, medido 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 3,2 
pontos em agosto, pas-
sando para 98,7 pontos, 
ante os 95,5 registrados 
em julho. Na compara-
ção com agosto de 2018, 
a alta foi 4,5 pontos. Os 
dados foram divulgados 
pelo FGV-Ibre. Agosto 
registrou o terceiro 
resultado positivo se-
guido, fazendo a média 
móvel trimestral subir 

2,4 pontos, após cinco 
quedas consecutivas. 

De acordo com o Co-
ordenador da Sondagem 
do Comércio da FGV-I-
bre, Rodolpho Tobler, 
a alta refl ete a melhora 
da percepção dos em-
presários com o ritmo 
de vendas. Porém, a re-
cuperação da confi ança 
ainda não foi total. “O 
resultado sugere conti-
nuidade na recuperação 
do setor, em ritmo lento, 
mas um pouco melhor 

do que foi registrado 
no primeiro semestre. 
Melhoras mais expressi-
vas ainda dependem da 
recuperação mais con-
sistente do mercado de 
trabalho e da confi ança 
dos consumidores”.

O mês registrou alta 
em 10 dos 13 segmentos 
pesquisados pelo Ibre. 
Houve melhora expres-
siva do Índice de Situ-
ação Atual, que subiu 
7,1 pontos, passando de 
88,6 para 95,7, o maior 

valor desde dezembro de 
2018, quando o índice 
fi cou em 97,4 pontos. O 
Índice de Expectativas 
teve leve queda de 0,8 
ponto em agosto, depois 
de duas altas, e registrou 
101,8 pontos.

O resultado se re-
fl ete no Indicador de 
Desconforto do Varejo 
Ampliado, índice que 
é composto por itens 
como demanda insufi -
ciente, acesso ao cré-
dito bancário e custo 

financeiro, que apre-
sentou a quarta queda 
seguida, em médias mó-
veis trimestrais. A movi-
mentação do índice in-
dica que os empresários 
têm encontrado menos 
limitações no ambiente 
de negócios. Apesar da 
melhora, o indicador se 
mantém alto, em 109,5 
pontos, fi cando acima 
de 100 pontos desde 
abril de 2014, quando o 
índice foi de 99,7 pontos 
(ABr).

Confi ança do Comércio cresceu 3,2 pontos em agosto

A alta refl ete a melhora da percepção dos 

empresários com o ritmo de vendas.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

 Mouzar Benedito – Ohi (Ilustr) - Limiar – 
Mais uma demonstração de brasilianismo é o 
que desponta nessa obra de autoria do Mestre 
dos Causos, todos verdadeiros, eivados de sin-
gularidades. Mouzar, um viajante incorrigível ,de 
preferência de trem,  relata com seu costumeiro 

sabor e profunda sabedoria, encontros normalmente 
casuais, com pessoas das mais variadas estirpes, claro, 
o “mineirismo” sempre presente, o que gera um especial 
encantamento. O leitor terá muito que emocionar-se, ao 
mesmo tempo que rirá bastante. Aquecerá muitas tardes 
e noites frias! Mouzar indiscutível!

Trem Doido

Silas Corrêa Leite – Sendas – O título que 
mais parece refrão de oração – perdoe-me a rima 
pobre – ‘entoa ad initium’ estreita relação com 
o universo da obra. Exitoso e rico empresário, 
repentinamente vê/sente, o quanto é infeliz, 

apesar de toda riqueza amealhada. Com infância miserável, 
bastardo renegado pelo pai, venceu agruras e tornou-se 
respeitado e infl uente empresário, Dr Paulo de Tarso. 
Repentinamente sentiu um fervoroso e ardente chamado 
para conviver e ajudar os tão miseráveis, quanto houvera 
sido sua meninez. Ilação ao Paulo a caminho de Damasco? 
Na realidade achou ouro, distribuindo pão. Uma história 
verídica vivida em Itararé- São Paulo.

Ele Está no Meio de Nós 

Laís Alves Sanchez – Brasil – A jovem 
historiadora, professora, debruçou-se sobre 
difícil e intrigante matéria, que lhe valeu, com 
louvor o título de mestre. Interessante abor-

dagem, contextualiza ensinamentos de história sobre a 
ótica cinematográfi ca. Não contenta-se e aprofunda seus 
saberes nos ambientes indígenas, sem tornar-se uma 
indigenista. O cipoal étnico que caracteriza o universo 
tratado, é devidamente compreendido e estende-se à 
meandros antes inimagináveis. Um belo e dignifi cante 
trabalho. Esclarecedor! 

Ensino de História Indígena 
Através do Cinema: Uma 
Experiência Pedagógica

Nathalia Pontes – Cartola – Situações 
contraditórias são expostas entre esses dois 
dispares seres. O caramujo, sempre rabugento, 
escatológico. O camaleão, muito ativo, sempre 

“prá cima”, sempre num estado zen. Em tudo vê o lado 
positivo, diferente do pobre do caramujo. A Nathalia é 
também a ilustradora, o que dá um toque especial e muita 
vida aos personagens. Um belo exemplo para a garotada!

O Caramujo e o Camaleão

Nicodemos Sena – Letra Selvagem – Um 
romance lastreado em fatos reais, tendo como 
cenário a inesquecível Belterra, raízes do autor. 
Apesar de todo avanço tecnológico que nos 
cerca e não raro, nos sufoca, a maioria de nós 
sempre sente, ou sentiu, ao menos curiosida-

de pelos antepassados, locais onde viveram, etc. Quem 
nunca? Pois é, esse é o tema dessa homenagem biográfi ca 
com a qual o autor brinda seus leitores, aliás, um grande 
séquito, e resgata suas origens, dando-lhes até um belo 
colorido, sem obliterar suas verdades. Impactante!

Choro Por Ti, Belterra

Livros em Revista

Números apresentados 
pela Associação Brasi-
leira de Proteína Animal 

(ABPA) revelam aumento na 
produção e apontam o fecha-
mento em alta para o setor. A 
expansão das exportações para 
a Ásia, em especial à China, é 
vista com entusiasmo. O país é 
responsável pela importação de 
28,2% da carne suína brasileira 
e 13% de frango. 

“Os números são extrema-
mente positivos. O comporta-
mento dos mercados interno e 
externo acenam positivamente 
para os setores de avicultura 
e suinocultura. Temos como 
principal driver de todos esses 
eventos a Ásia”, destacou o pre-
sidente da ABPA, Francisco Tur-
ra. A capacidade de produção 
animal brasileira coloca o país 
entre os maiores fornecedores 
de aves e suínos do mundo.

A expectativa da associação, 
em relação à carne de frango, é 
fechar o ano com aumento de 
1% na produção, passando de 
12,8 milhões de toneladas, em 
2018, para 13 milhões, em 2019. 
As exportações devem alcançar 

Aumentam as exportações 
de carne suína e de frango
Depois de um 2018 marcado por desafi os e difi culdades para produtores brasileiros de aves e suínos, os 
primeiros sete meses de 2019 voltaram a apresentar forte retomada nas exportações e indicam o ritmo do ano
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O comportamento dos mercados interno e externo acenam positivamente 

para os setores de avicultura e suinocultura

4,3 milhões de toneladas – 
volume de 4% a 5% superior 
em relação às 4,1 milhões de 
toneladas do último ano. Para a 
carne suína, o crescimento de-
verá chegar entre 1% e 2,5%. A 
previsão é atingir 4,1 milhões de 
toneladas em produção neste 

ano e superar as 3,97 milhões 
de toneladas do ano passado. 

Em relação à produção de 
ovos, a perspectiva é de avanço, 
devendo apresentar elevação da 
produção em até 10% neste ano. 
Em 2018, 44,4 bilhões de uni-
dades foram produzidas. Para 

2019, a projeção é concluir o 
ano com 49 bilhões de unidades. 
As exportações devem alcançar 
12 mil toneladas – 3% acima do 
desempenho do ano passado. “O 
Brasil está tomando um novo 
rumo na economia”, fi nalizou 
Turra (Fonte: Redação AI/SI).

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDRÉ SANTOS SIFFERT, de nacionalidade brasileira, solteiro, admi-
nistrador, natural do Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/05/1984), residente e domiciliado no 
Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Cruz Siff ert e de Maria da Assunção 
Santos Siff ert. A pretendente: CAMILA RESEGUE ROSA, de nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (25/07/1984), resi-
dente e domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lha de Valérius Santos Rosa 
e de Ana Paula Miranda Resegue Rosa.

O pretendente: CONRADO REZENDE SOARES, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
publicitário, natural de Itajubá, MG, no dia (03/06/1988), residente e domiciliado na Vila 
Romana, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Carlos Soares e de Claudia Rezende Soares. A 
pretendente: SUZANE FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, farmacêutica, natural de Prados, MG, no dia (03/03/1989), residente e domiciliada 
na Vila Romana, São Paulo, SP, fi lha de Jairo Inácio do Nascimento e de Maria Jacinta 
Ferreira do Nascimento.
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Participativa e de Direitos Hu-
manos e Minorias, da Câmara 
dos Deputados, promovem nes-
ta terça-feira (27) seminário em 
“Rememoração dos 40 Anos de 
Aprovação da Lei de Anistia”. O 
evento atende requerimento do 
deputado Leonardo Monteiro 
(PT-MG).

Confi rmaram presença, entre 
outros, o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz Oliveira 
Scaletsky; a ex-conselheira da 
Comissão Nacional de Anistia, 
Eneá de Stutz e Almeida; e 
o conselheiro representante 
dos anistiados na Comissão de 
Anistia, Vitor Mendonça Neiva.

Leonardo Monteiro lembra 

Seminário para rememorar 40 anos da Lei de Anistia

Em 1979 o povo foi para as ruas pedir anistia. A lei foi 

aprovada em agosto de 1979 pelo Congresso Nacional.

que “depois de um longo perío-
do, com a criação da Comissão 
da Anistia e a edição de outras 
leis reparadoras dos direitos das 
vítimas e perseguidos políticos 
da ditadura - embora sempre 
incompletas - hoje os anistiados 
e anistiadas enfrentam novos 
desafi os e difi culdades, com 
os retrocessos impostos pelo 
governo empossado em 2019”.

Para o deputado, o semi-
nário será uma oportunidade 
para “relembrar o histórico 
e patriótico Movimento pela 
Anistia”, além de seu caráter de 
refl exão e balanço das medidas 
implementadas, “a fi m de que 
se busque completar fi nalmente 
este ciclo de reencontro do país 
consigo mesmo” (Ag.Câmara).
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dos Deputados, Rodrigo Maia, 
sugeriu na sexta-feira (23), 
a liberação de R$ 2,5 bilhões 
do fundo da Petrobras para a 
educação e para a Amazônia. 
“Minha proposta para o com-
bate às queimadas é efetiva. 
Peticionarmos juntos no Supre-
mo, pedindo os R$ 2,5 bilhões 
do fundo da Petrobras para 
a educação e também para a 
Amazônia”, disse Maia, em seu 
perfi l no Twitter. 

Segundo ele, são recursos 
“que estão parados e entrariam 
hoje no caixa do governo e 
poderiam, inclusive, ir para os 
estados da região [amazônica]”. 
A Câmara já havia solicitado ao 
STF que o valor do fundo da 
Petrobras fosse destinado à 
educação. No entanto, devido 
às queimadas na Amazônia, foi 
apresentado ao Supremo um 
novo pedido para a liberação 
dos recursos: 

- R$ 1,5 bilhão para o paga-
mento de despesas discricio-
nárias relacionadas ao Fundo 

Maia sugere que recursos de fundo da Petrobras 
sejam destinados à Amazônia

Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE);

- R$ 200 milhões para des-
contingenciar o bloqueio or-
çamentário de programas 
relacionados à proteção do 
meio ambiente;

- R$ 800 milhões para ações 
orçamentárias destinadas à 
prevenção e ao combate de 
incêndios fl orestais. 

Metade desses recursos seria 
liberada por execução direta 
e outra metade por meio de 
execução descentralizada, 
envolvendo articulação entre o 
Ministério do Meio Ambiente e 
os estados da região amazônica.

O pedido da Câmara se refere 
a 682,5 milhões de dólares, 
pouco mais de R$ 2,5 bilhões, 
suspensos pelo ministro do 

STF, Alexandre de Moraes, 
desde março. 

Os recursos são referentes 
ao acordo feito entre a força-
tarefa da Operação Lava Jato e 
o governo dos Estados Unidos 
para ressarcimento dos pre-
juízos causados a investidores 
norte-americanos pelos casos 
de corrupção na Petrobras. 
Pelos termos do acordo, parte 
da multa seria enviada para uma 
fundação de interesse social, 
a ser criada pela força-tarefa, 
que também faria a gestão dos 
recursos. Depois da decisão de 
Moraes, os recursos só podem 
ser movimentados com autori-
zação do STF.

Maia também já anunciou que 
a Câmara vai criar uma comis-
são externa para acompanhar 
as queimadas que atingem a 
Amazônia. Ele também infor-
mou que será realizada uma 
comissão geral (sessão de de-
bate no Plenário) nos próximos 
dias para propor soluções ao 
governo sobre o incêndio que 
ocorre na região (Ag.Câmara).

Rodrigo Maia: “Minha proposta para o combate 

às queimadas é efetiva”. 
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liaA Comissão Especial sobre 
Política de Mobilidade Urbana 
realiza audiência pública nesta 
terça-feira (27) para debater o 
projeto que cria o Pacto Metro-
politano de Mobilidade Urbana 
e o Sistema de Informações dos 
Transportes Metropolitanos 
(Sitram). O encontro também 
vai discutir os aspectos huma-
nos da mobilidade urbana. A au-
diência atende requerimentos 
apresentados pelos deputados 
Sérgio Vidigal (PDT-ES) e Li-
ziane Bayer (PSB-RS).

Vidigal lembra em seu pedido 
que desde a década de 1990 o 
uso do transporte individual 
quase que triplicou, enquanto 
os sistemas de ônibus urbanos 
que atendem 90% da demanda 
de transporte público tiveram 
sua demanda encolhida em 
cerca de 25% desde essa época, 
apesar da tendência de estabili-
zação do volume de passageiros 

Em debate mobilidade urbana e qualidade de vida nas cidades
observada recentemente.

“Além do impacto orçamen-
tário sobre a população mais 
pobre, dependente de um 
sistema precário de transporte 
público, o crescimento no uso 
do transporte individual sem 
infraestrutura adequada nas 
cidades e nas estradas também 
pode ser associado aos graves 
acidentes ocorridos no país”, 
observou Vidigal. Liziane, por 
sua vez, observa que o debate 
sobre a mobilidade humana tem 
priorizado questões relaciona-
das ao tráfego de veículos e o 
transporte público; contudo, 
há carência de discussões que 
aprofundem questões sobre a 
qualidade de vida do cidadão, 
ou seja, que abordem aspectos 
humanos da mobilidade urbana.

“Por exemplo, há vários pro-
jetos de lei que tramitam nesta 
Casa, buscando regulamentar 
questões de trânsito, voltadas 

para a logística e a engenharia 
das cidades, mas não adentram 
à questão do cidadão como 
pessoa e parte integrante 
deste processo; sendo que 
este cidadão é o que sofre as 

consequências das defi ciências 
na mobilidade urbana; seja por 
meio de efeitos psicológicos 
(como o stress), seja pelo risco 
à sua vida e às de outrem”, disse 
a deputada (Ag.Câmara).

Números mostram que cresceu o uso do transporte individual, 

em detrimento dos sistemas de ônibus urbanos.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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MF
EMANCIPADO

ALECEDER
LABIRINTO
DLOT

DELINEADOR
PANMONE
ACAMPARC
RAPROIBI
KAENDD

CIRCOSADI
NOEACAV
SINCRONIA
ODAILED
NARCOTICO

"Alguém
Tem que

(?)", filme
dos EUA

Morada do
Minotauro,
em Creta

(Mit.)

Espécie
de verniz
usado em
móveis

Orlando
Teruz,
pintor

carioca

Reapare-
cido após

a cura
(sintoma)

Maquiagem
usada no

efeito
"gatinho"

Ministério
Público
(sigla)

(?)-way: 
embala-
gem des-
cartável

Fazer
gesto com
a cabeça

Locais de 
apresen-
tação do
palhaço

A roupa 
desgasta-
da pelo
tempo

"E (?)?": 
o que 

aconteceu
depois?

Antes de
Cristo

(abrev.)

Mono-
grama de

"Diná"

Hora
canônica
Potro, em

inglês

(?) Aiyê,
bloco afro
Milho redu-
zido a pó

(?) Talks: série de
conferências

Posição
do futsal

Enfrenta
sem medo

Doença neurodege-
nerativa, causa

tremores e afeta a
coordenação motora

Molécula 
de dupla hélice (sigla)

Somei; a-
crescentei
(?) Lopes, 
compositor

Laço do
cadarço
100, em
romanos

Não
consenti
Fim, em
inglês

Substância
que motiva

a busca
por apoio 
em grupos
como o NA

Requisito 
funda-

mental ao
membro
do corpo
de baile

Reuniu
animais
na Arca
(Bíblia)

Evento
esportivo 
organizado
pela Odepa

(red.)
Instalar-
se em

barraca

Formação
que prejudica a visi-
bilidade em estradas

Empreendedor como o dono de 
um mercadinho

(?) de São Paulo, congresso de
partidos de esquerda latino-ame-

ricanos

Chorosa; lamentosa

O indivíduo
livre de
tutela

(?)
Youssef,

criador do 
site "Over-

mundo"

3/ado — end — one — ted. 4/colt. 5/ceder.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de agosto de 2019

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. 

Possibilidades. Elevem o seu potencial. Vocês estão 
se tornando criadores mais poderosos ao honrar quem 
vocês realmente são e ao começarem a se encarregar 
de acreditarem em si mesmos, em suas habilidades 
para criar e em suas habilidades para ver os sinais que 
são as respostas que vocês procuram. Vocês são seres 
poderosos, e é hora de assumir o controle, aumentar 
suas expectativas e permitir que essas metas, sonhos 
e desejos cresçam. Vocês não precisam saber quando 
ou como, apenas confiem que isto está se revelando e 
prestem atenção para aproveitar cada momento do seu 
agora. Pensamento para hoje: Vocês estão sendo lem-
brados de que são seres infinitos e têm um potencial 
ilimitado, então alcancem esses sonhos e acreditem em 
possibilidades, oportunidades e sincronicidade e entre-
guem o como. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEGUNDA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2019

ADMITIR FUNCIONÁRIA GRÁVIDA
Empresa pretende registrar funcionária grávida de 6 meses, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O LIMITE DE HORAS EXTRAS DIÁRIAS E MENSAIS QUE O 
FUNCIONÁRIO PODE EFETUAR?

Esclarecemos que a legislação não estabelece limite de horas extras 
mensal, apenas diária. Desta forma, a duração diária do trabalho 
poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 
duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho. Base Legal – Art.59 da CLT.

CONTRATAÇÃO DE AUTÔNOMO
Quais as previsões legais que regem a contratação do autônomo e que 
cuidados a empresas devem ter? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADORIA ESPECIAL
Funcionário conseguiu aposentadoria especial, devo incorporar 
a insalubridade no salário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE EFETUAR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 
13º SALÁRIO EM 02 VEZES, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o 13º salário somente pode ser pago em duas parcelas. 
Desta forma, não pode ser feito o fracionamento da primeira parcela.

SÍNDICO ISENTO DE TAXA
Síndico de condomínio isento da taxa de condomínio precisa ser 
registrado na folha, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUXÍLIO-DOENÇA PARA O APOSENTADO
Como proceder com funcionário aposentado que deverá realizar 
cirurgia, com prazo superior a 30 dias de restabelecimento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

INÍCIO A COLUNA comentando a escolha de Maju 
Coutinho para apresentar sozinha o “Jornal Hoje”. 
Essa decisão da diretoria da Globo foi um banho 
de água fria em vários apresentadores da emissora.

ELES AGUARDAVAM uma oportunidade, como 
Monalisa Perrone (Hora1), César Tralli (SP1), Ana 
Paula Araújo (Bom Dia Brasil SP), entre outros 
que também eram considerados merecedores da 
promoção.

ALGUNS FICARAM frustrados, mas de nada 
adiantou. A coluna entende que outros profi ssionais 
mais experientes mereciam também uma oportuni-
dade, em que pese todo o talento de Maju Coutinho 
que lhe deu todo o favoritismo.

INCLUSIVE, a coluna obteve com exclusivi-
dade que a Globo vai aproveitar essa mudança 
das cadeiras e preparar bem a Maju Coutinho 
para substituir Renata Vasconcellos no “Jornal 
Nacional”, daqui alguns anos.

FOI ESSA mensagem que a Globo passou para 
quem sonha um dia apresentar o principal telejornal 
do país. A emissora carioca não quer mais duplas 
apresentando o “Jornal Nacional”, quer adaptar esse 
novo formato para aplicá-lo futuramente.

DEPOIS DE MAIS de seis anos afastada dos 

palcos, para cuidar melhor 
da sua saúde debilitada, 
Claudia Rodrigues voltou 
com tudo para o traba-
lho e fez sua reestreia 
este mês num evento 
realizado em Curitiba. Claudia fez muito sucesso 
com a série “A Diarista”, na Globo.

A DUPLA SERTANEJA Crystian e Ralf decidiu se 
manisfestar nas redes sociais, depois de uma brin-
cadeira de Tatá Werneck durante o “Lady Night”, 
exibido na última quinta-feira na Globo, quando ela 
entrevistava Michel Teló.

ELA PERGUNTOU ao entrevistado se a dupla 
Crystian e Ralf ainda existiam, pedindo ao Teló que 
desse uma ligadinha para saber se eles estava vivos 
ou se deu merda (palavras dela), numa verdadeira 
deselegância com a dupla sertaneja.

A DUPLA não gostou da brincadeira e publi-
cou um vídeo no Instagram: “Você Tatá está mal 
informada. Estamos vivos e optamos por não 
fazermos mais programas de televisão, assim não 
precisamos ir nessa merda de programinha que 
você apresenta”.

FRASE FINAL: A falsidade é a arma dos invejosos.

INÍCIO A COLUNA comentando a escolha de MajuA

Coutinho para apresentar sozinha o “Jornal Hoje”. 
Essa decisão da diretoria da Globo foi um banho 
de água fria em vários apresentadores da emissora.

palcos, para cuidar melhor 
da sua saúde debilitada, 
Claudia Rodrigues voltou 
com tudo para o traba-

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

A informação foi obtida 
por especialistas do Ob-
servatório das Migrações 

Internacionais (OBMigra) e 
consta de um relatório sobre os 
fl uxos migratórios do Ministério 
da Justiça. Segundo o coordena-
dor científi co do observatório, o 
professor do Departamento de 
Estudos Latino-Americanos da 
UnB, Leonardo Cavalcanti, em 
apenas sete anos, os imigrantes 
investiram R$ 1.565.245.869,00 
em negócios no Brasil. 

Dinheiro integralmente cap-
tado no exterior e alocado 
em diversos negócios, como 
hotéis, pousadas, restaurantes 
e pequenos estabelecimentos 
comerciais. Só em 2018, o 
Brasil obteve mais de R$ 186,3 
milhões em investimentos feitos 
por imigrantes já autorizados 
a viver no país, ou que tinham 
pedido autorização prévia para 
residência. O montante é duas ve-
zes superior aos R$ 92,99 milhões 
registrados em 2017. Do total 
acumulado no ano passado, R$ 
111 milhões foram investidos por 
imigrantes que já viviam no país 
e R$ 68 milhões por aqueles que 
aguardavam resposta ao pedido 
prévio de residência.

“É um valor considerável, 
um investimento potente que 
os imigrantes fazem no país”, 
disse Cavalcanti, explicando 
que estes empreendedores vêm 
principalmente da Itália, Fran-
ça, Japão e Coreia. “É uma apli-
cação muito capilarizada, com 
muita força na região Nordeste, 
devido ao atrativo turístico e 
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Imigrantes investiram R$ 1,5 
bilhões no Brasil em sete anos
Imigrantes de várias nacionalidades investiram mais de R$ 1,5 bilhão no Brasil entre os anos de 2011 e 2018

Imigrantes venezuelanos sendo transportados para outros pontos do país.

ao Porto do Pecém [no Ceará]. 
Se fi zermos um cálculo racio-
nal, concluiremos que o país 
que acolhe o imigrante ganha. 
Inclusive financeiramente”, 
acrescentou o coordenador, 
destacando os ganhos difíceis 
de serem contabilizados. 

A maioria dos imigrantes che-
ga ao país em idade ativa, pronto 
para trabalhar, formado. Há um 
ganho de recursos intangíveis 
com este fl uxo e é preciso ajustar 
as políticas públicas de forma a 
aproveitarmos de forma idônea 
esta possibilidade. A maior parte 
destas pessoas tem entre 20 e 
39 anos, é do sexo masculino e 
possui ensino médio ou superior 
completo. As duas nacionali-
dades mais comuns entre os 

imigrantes são os haitianos, os 
venezuelanos e bolivianos.

Entre 2011 e 2018, 774,2 
mil imigrantes se fi xaram no 
Brasil de forma legal, com todo 
amparo legal. Destes, 492,7 mil 
se encaixam na categoria que 
especialistas classifi cam como 
imigrantes de longo termo, ou 
seja, aqueles que, geralmente, 
permanecem no país por mais 
de um ano. Além de aproveitar 
os investimentos em negócios, o 
Brasil precisa seguir o exemplo 
de países que têm procurado 
atrair pessoas dispostas a ad-
quirir uma casa para residirem 
ou terem onde fi car de tempos 
em tempos.

“Todos os países têm este 
ativo e o Brasil não pode fi car de 

fora. Outros países da América 
Latina já estão trabalhando para 
atrair este público. O Brasil já 
conta com esta opção e, hoje, 
se um imigrante adquirir um 
imóvel no Brasil, passará a ter 
direito de residir no país. O que 
precisamos é divulgar melhor 
isto, pois, até agora, recebemos 
poucos investimentos deste 
tipo”, afi rmou Cavalcanti. Outro 
aspecto a que as autoridades 
públicas devem estar atentas 
é na elaboração de políticas 
públicas que não permitam a 
discriminação dos imigrantes 
que chegam ao país fugindo de 
guerras, perseguição política e 
desastres ambientais, na maio-
ria das vezes, sem condições 
mínimas para investir (ABr).

Com o crescimento da procu-
ra por ingressos para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, em 2020, 
o comitê organizador do evento 
informou que comercializará 
pacotes “premium” que deve-
rão custar até US$ 60 mil. O 
pacote de luxo inclui entrada 
para as cerimônias de abertura 
e encerramento, a possibilidade 
de assistir nove dias de atletis-
mo nos melhores assentos do 
estádio e jantares que possuem 
o menu preparado pelos melho-
res chefs internacionais.

De acordo com os organizado-
res da competição, os luxuosos 
pacotes são uma “oportunida-

EP
A

Tóquio 2020 terá pacote de luxo que custará US$ 60 mil
de para familiares e amigos” 
aproveitarem o torneio. As 
vendas serão divididas em cin-
co categorias, dependendo da 
quantidade e popularidade do 
evento. O comitê organizador 
afi rma que pouco mais de 3,22 
milhões de ingressos já foram 
vendidos na primeira fase. 

Outros 7,8 milhões de bilhe-
tes ainda estariam disponíveis 
para o torneio. Eles estimam 
que entre 70 e 80% dos tickets 
serão destinados para morado-
res do Japão. Os organizadores 
esperam ganhar US$ 800 mi-
lhões com a venda de ingressos 
para a competição (ANSA). Segundo comitê,mais de 3 milhões de ingressos já foram vendidos.

Os rumores de que a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
e a Renault teriam retomado as negociações para a 
possível fusão, após a interrupção no início de junho, 
ganhou destaque. As bolsas europeias, apesar de não 
haver nenhuma confi rmação das partes, demonstraram 
confi ança e fecharam em alta. A possível negociação foi 
divulgada pelo jornal italiano “Il Sole 24 Ore”, que afi rmou 
que o projeto da fusão “nunca teria sido engavetado”. 

A publicação ainda ressalta que o mercado fi nanceiro 
tem apostado fortemente na retomada das negociações 
entre as duas empresas. Após a notícia, as ações da Re-
nault fecharam em +3,73%, enquanto que a da FCA tam-
bém registraram alta de +3,34%, em Milão. Nos últimos 
meses, a FCA e a Renault realizaram conversas privadas 
para criar o terceiro maior conglomerado automotivo do 
mundo, atrás somente de Volkswagen e Toyota. 

A oferta da companhia ítalo-americana previa que a 

Possível fusão entre FCA e Renault volta a ter destaque

empresa resultante da fusão tivesse as ações divididas 
igualmente entre os dois grupos e cotadas nas bolsas 
de Milão, Paris e Nova York. A fusão, no entanto, não 
foi concluída, porque a FCA decidiu retirar a proposta 
após a França, que detém 15% da Renault, hesitar em 
aprovar o acordo. De acordo com a empresa francesa, 
o governo queria garantir o consentimento da Nissan, 
que também tem 15% das ações (ANSA).
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Bolsas europeias demonstram confi ança.



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial
Divino Advincula/Prefeitura de Belo Horizonte

Estudo mostra como o 
desenvolvimento da cidade de 
São Paulo determinou hábitos 
alimentares dos seus habitantes, de 
1765 a 1834

Texto: Carmo Gallo Netto/Fotos: Reprodução/Jornal da Unicamp  

A historiadora Rafaela Basso, orientada pela professora 
Leila Mezan Algranti, do Instituto de Filosofi a e Ciências 
Humanas (IFCH) da Unicamp, se propôs a estudar o de-

senvolvimento da alimentação fora do espaço doméstico, com 
foco na alimentação de rua, na cidade de São Paulo entre os 
anos de 1765 e 1834.  Entretanto, o trabalho de Rafaela, que é 
funcionária do Sistema de Arquivos da Unicamp (Siarq), assumiu 
dimensões maiores e se desenvolveu acompanhando a dinâmica 
envolvida desde a produção, circulação e consumo dos gêneros 
alimentícios não só nas ruas mas também em outros espaços. 
Mais ainda, a pesquisa identifi ca as pessoas que circulavam 
pelas ruas nesse período e todos os agentes envolvidos em tais 
práticas e como estas estavam relacionadas com os processos 
de transformações que ocorriam na cidade. Em decorrência, 
a alimentação além de constituir um objeto de pesquisa em si 
mesma é também adotada como categoria explicativa para o 
entendimento da sociedade paulistana, capaz de possibilitar a 
compreensão do processo de transformação da cidade em seus 
vários âmbitos.

A ideia, portanto, foi a de investigar não só os gêneros produ-
zidos, comercializados e consumidos na rua e em outros lugares 
mas também identifi car os locais de abastecimento de víveres 
para consumo do dia a dia, como vendas, armazéns, tavernas, 
mercados. Mesmo porque, e essa era a hipótese inicial do traba-
lho, em um contexto urbano diversifi cado e dinâmico, como o 
de São Paulo de fi ns do século XVIII e início do XIX, as práticas 
alimentares e a forma de preparo e de consumo dos alimentos e 
os espaços onde eles ocorriam podiam exercer papel importante 
na consolidação das identidades dos vários seguimentos sociais. 
Este enfoque possibilitou caracterizar a sociedade paulistana 
através dos fazeres do cotidiano e dos sujeitos neles envolvidos. 
O trabalho oferece certo fascínio para quem se interessa por 
historiografi a.

O interesse da autora em estudar a alimentação na cidade não 
é recente e começou em 2005, quando na graduação desenvol-
veu dois trabalhos de iniciação científi ca sobre o tema buscando 
desvendar a importância do milho na cultura alimentar paulista. 
Essas pesquisas, mais que respostas, suscitaram questões, o que 
a motivou ao mestrado em que se propôs a investigar o tema com 
mais profundidade no período entre 1650 e 1750. O doutorado 
surgiu diante da constatação de que o desenvolvimento da ali-
mentação estava intrinsecamente relacionado às transformações 
do ambiente urbano de São Paulo.

A respeito do recorte cronológico estabelecido no estudo, a 
autora esclarece que o período compreendido entre a segunda 
metade do século XVIII e as primeiras décadas do século seguinte 
constitui um espaço de constantes transformações, em que ocor-
rem o nascimento e a diversifi cação de novas práticas cotidianas. 
O marco inicial, 1765, aponta para o momento de restauração 

Dos balcões aos tabuleiros, a comida de 
rua chega à capital da Província de SP

da autonomia administrativa 
da capitania de São Paulo, que 
fi cara anexada ao governo do Rio 
de Janeiro por 17 anos. O novo 
governo autônomo reorganiza 
a capitania nos aspectos admi-
nistrativo, militar e econômico, 
com incentivos ao comércio, à 
pecuária e à produção agrícola.  
Foi nesse contexto que o pe-
queno comércio de alimentos se 
desenvolveu na cidade, garantin-
do a sobrevivência de pequenos 
comerciantes e determinaram 
novos signifi cados para a alimen-
tação paulista.

Fontes, um 
grande desafi o

A autora ressalta que sua in-
cursão na história da alimentação 
constituiu um grande desafi o por 
ser tratar de um campo ainda 
recente na historiografi a brasi-
leira, principalmente diante da 
difi culdade de estabelecer inter-
locuções e utilizar embasamento 
teórico-metodológico. Isso a fez 
se indagar sobre processo funda-
mental do ofício de historiador, 
recorrendo a ensinamentos de 
grandes mestres dos Annnales 
Marc Bloch, Lucien Febvre e 
Fernand Braudel, especialmente 
no que diz respeito ao uso de 
duas das principais ferramentas 
do historiador, que são as fontes 
documentais e o tempo, pois 
o tempo longo permite captar 
mudanças lentas como as dos 
hábitos alimentares. “Ficou claro 
durante a pesquisa que o ato de 
alimentar foi transformando-se 
ao longo do tempo em decor-
rência de infl uências culturais, 
econômicas e políticas relativas 
aos grupos sociais envolvidos. 
Para captar as nuances dessa 
prática foi necessário, além do 
tempo estendido, trabalhar com 
um corpo documental extenso 
e variado que permitiu o cruza-
mento de dados de naturezas 
diferentes sem o que seria impossível apreender os diversos 

signifi cados da alimentação 
de rua”, afi rmou.

Um dos principais grupos 
documentais trabalhados pela 
autora foram os Maços de 
População. Trata-se de uma 
documentação de caráter de-
mográfi co que permitiu escru-
tinar os domicílios da cidade, 
pois informam a composição 
das famílias, suas atividades 
econômicas e o número de 
escravos que tinham. “Isso 
me permitiu estabelecer, por 
exemplo, como a composição 
social dos domicílios foi mu-
dando ao longo do tempo”, 
diz ela.

Outra fonte documental 
importante utilizada foram as 
Atas e os Livros de Registros 
da Câmara Municipal que 
trazem à tona os principais 
problemas cotidianos da 
cidade, revelam a presença 
dos açougues públicos, do 
Mercado das Casinhas e men-

cionam normas para a realização do abastecimento, os reclamos 
da população em relação aos alimentos difíceis de encontrar, o 
que evidencia hábitos alimentares da população. Ao compulsar 
essa documentação, ela localizou uma coleção denominada 
Papéis Avulsos, conjunto de mais vinte volumes de manuscritos 
encadernados que tratam dos mais diferentes assuntos sobre a 

cidade paulistana e nunca an-
tes explorados no âmbito 
da alimentação. “Nesses 
documentos achei dados in-
críveis sobre abastecimento e 
principalmente sobre a venda 
de alimentos na rua, que mos-
tram inclusive os reclamos 
da população com relação 
aos resíduos deixados pelas 
quitandeiras ao cozinharem 
os alimentos na rua, que me 
permitiram inferir como esses 
alimentos eram preparados”, 
constata ela.

A pesquisadora trabalhou 
também com crônicas e re-
latos de viajantes que vieram 
para o Brasil no início do 
XIX. Europeus, oriundos de 
um universo completamente 
diferente, eles descreviam 
tudo que viam e que era ven-
dido nas ruas e no Mercado 
das Casinhas, por exemplo. 

Algumas aquarelas (veja abaixo) legadas por essas viajantes 
podem representar o universo alimentar das ruas paulistanas 
da época.

Foram utilizadas também amostras de inventários de grupos de 
comerciantes e pessoas empobrecidas, que relacionando os bens 
deixados, permitem determinar do que viviam e o que produziam, 
pois deles constam lavouras, criações, equipamentos legados.

Outro grupo de documentos importantes foram os jornais, 
embora abranjam um período muito pequeno, pois a imprensa 
chegou a São Paulo apenas em 1827. Os anúncios das casas de 
pasto, de armazéns, de vendas revelam os produtos de alimen-
tação que circulavam pela cidade.

Reprodução

Thomas Ender. Convento do Carmo em São Paulo, 1817. Aquarela, 19 x 30,2 cm. 
Kupferstichkabinett der Akadenie der bildenden Kunste, Viena, Áustria.

Thomas Ender. Palácio do Governo em São Paulo, 1817. Aquarela, 19,6 x30,6 cm. 
Kupferstichkabinett der Akadenie der bildenden Kunste, Viena, Áustria.
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Charles Landseer. 1827 Cidade de São Paulo. Lápis, 19 x 27 cm. Coleção IMS,
Rio de Janeiro, Brasil.
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Jean-Baptiste Debret. São Pedro, 1827. Aquarela sobre papel, 14 x 21 cm. 
Coleção Beatriz e Mário Pimenta Camargo, São Paulo, Brasil.
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