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ESTEJA NO FLUXO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

A atmosfera da Terra está sendo 
inundada com a luz divina, mudando-
nos e nos expandindo para um 
campo de consciência mais evoluído 
espiritualmente. Este campo está 
ampliando a energia que se move 
dentro de nosso campo de energia. À 
medida que as novas redes da realidade 
se inserem no corpo da Terra, elas se 

inserem dentro de nós. À medida que 
integramos essas redes, um padrão 
de energia de freqüência mais alta 
emergirá refl etindo a nova realidade 
que estamos incorporando.
Agora é o momento de estar no mundo. 
De percorrê-lo, mas não ser defi nido 
por ele. Estar no fl uxo da vida, mas 
não ligado a ele. Honrar o que foi e se 
reconciliar com o passado. Reavaliar 
ativamente sua vida e encontrar uma 
nova forma para o futuro. Ao fazê-lo, 

você se abrirá para uma abundância de 
nova energia e poder que o inspirarão a 
agir de acordo com os impulsos divinos, 
que o estão levando a sonhar e a criar 
uma nova vida em seu ser. Permita que 
a antiga sabedoria e verdade de sua alma 
lhe mostrem o caminho.
Muito amor
Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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O filho
que não
desacata
os pais
Cortar
rente à

pele, com
navalha

(?)-terra:
luta pela
reforma
agrária

Transpira-
ção mal-
cheirosa
(bras.)

Sintomas 
que antece-
dem o ciclo
menstrual

Unidade
monetária
do Japão

Detinha o 
poder total
no Abso-
lutismo

Qualidade
esperada
do bom 

profissional

Cômodo
para guar-
dar rou-

pas (ing.)

O critério
para

admissão 
em escolas

Caatinga
de vegeta-
ção menos
rude (PB)

Cup of
(?): espe-
cialidade

(ing.)
(?) de
Rivoli, 

local nobre
parisiense
Redução
de (?):

incentivou 
o consumo

Imposto
territorial

rural
(sigla)

Formato
aproxima-
do da lua
crescente

Jornalista e ex-deputado federal,
escreveu "O Crepúsculo do

Macho"Prática na praia de
Abricó, no Rio de Janeiro

Graduação
do judô

Sílaba de
"degustar"

(?) Sarandon, atriz
de "Thelma e Louise" 

Maria Paula,
apresentadora

Instrumento usado na confecção
de artesanato tradicional do Cen-
tro das Rendeiras da Prainha (CE)

O quadro à mostra na galeria

Falcão ou
Vander
Carioca

Ao (?):
à toa

Alumínio
(símbolo)

Cavalo 
de (?),

programa
malicioso
(Inform.)

(?) de
presença, 
alternativa
para eco-
nomizar
energia

Música
(?), som
de raves

(?) breve,
saudação

Mono-
grama de
"Bruna"

Agravo
(situação)

3,1416
(Mat.)

Brejaúva 
(palmeira)
Contíguo;
próximo

Falsidade
(?), crime
do artigo
299 do
Código
Penal

Deus, em
italiano

Agência da
ONU para
a Saúde
(sigla)

3/dan — dio — rue — tea. 5/bilro. 6/cariri — closet.

Eduardo Moisés

Compra e 
venda de 
criptomoedas

Desde o início de agosto 

tornou-se obrigatória a 

prestação de informações 

à Receita Federal sobre 

operações envolvendo as 

moedas virtuais, como 

o Bitcoin, tanto para 

compra quanto para 

venda.

S
egundo a Receita 

Federal, o mercado 

de moedas digitais 

no Brasil possui mais in-

vestidores que a Bolsa de 

Valores de São Paulo (B3), 

que têm cerca de 800 mil 

pessoas cadastradas. Além 
disso, esse mercado movimen-
tou, apenas em 2018, mais de 
R$ 8 bilhões no país.

A coleta de informações 
sobre esse tipo de operação 
segue a tendência mundial, 
intensifi cada em vários pa-
íses após ação de grupos 
criminosos que estariam se 
utilizando do sistema para 
fi nanciamento do tráfi co de 
drogas e armas, sonegação 
fi scal e lavagem de dinheiro.

A obrigatoriedade de pres-
tar informações à Receita se 
impõe à empresas, pessoas 
físicas e corretoras que usam 
esse sistema de transações 
fi nanceiras. As regras para 

essa prestação de contas 
estão defi nidas na Instrução 
Normativa RFB 1.888/2019. 
As informações sobre cada 
transação deverão ser re-
gistradas mensalmente. Por 
isso, o primeiro registro será 
realizado em setembro, com 
base nos dados de agosto. 

Salienta-se que a prestação 
de tais informações será obri-
gatória quando o valor mensal 
das transações ultrapassar o 
montante de R$30 mil, incluin-
do compra, venda, permuta, 
doação,transferencia etc. a 
prestação de informações 
será realizada através do 
sistema Coleta Nacional, 

disponibilizado por meio 

do Centro Virtual de Aten-

dimento (e-CAC).

As informações deverão 
ser transmitidas à Receita 
Federal até as 23h59 min59s, 
horário de Brasília, do último 
dia útil do mês subsequente 
àquele em que ocorreu o con-
junto de operações realizadas 
com criptoativos.

Aquele que não prestar 

informações de referidas 

transações poderá ser 

multado entre R$ 100 a 

R$ 500 ou em 1,5% até 

3% do valor da operação 

não-informada.
Fonte: Agência Brasil 

São Paulo, quarta-feira, 14 de agosto de 2019

A resolução tem como 
foco principal as bar-
ragens construídas ou 

alteradas pelo método deno-
minado “a montante”. É o caso 
da barragem de Brumadinho, 
rompida em 25 de janeiro deste 
ano. Segundo as novas regras, 
esse tipo de barragem, feita 
por meio de maciços de altea-
mento que se apoiam sobre o 
próprio rejeito ou sedimento 
previamente depositado, passa 
a ser proibida.

Há 84 barragens no modelo 
denominado a montante em 
funcionamento no país, das 
quais 43 são classifi cadas de 
“alto dano potencial”: quando 
há risco de rompimento com 
ameaça a vidas e prejuízos 
econômicos e ambientais. Po-
rém, no total são 218 barragens 
classifi cadas como de “alto dano 
potencial associado”. O docu-
mento aponta algumas regras 
às quais os grupos responsáveis 
por esse tipo de empreendi-
mento deverão se submeter. 
Entre elas, a implementação de 
monitoramento automatizado 
de instrumentação com acom-
panhamento em tempo real e 
em período integral.

Além de definir regras e 
prazos para a descaracteriza-

MME publica medidas que visam 
dar maior estabilidade a barragens
O Ministério de Minas e Energia (MME)  publicou uma resolução que estabelece medidas regulatórias 
que visam garantir a estabilidade de barragens de mineração

ção de barragens já existentes 
com esse tipo de estrutura, a 
resolução defi ne a metodologia 
de cálculo à qual o auditor 
deverá seguir para situações 
como a análise de estabilidade 
e estudos de susceptibilidade 
à liquefação. “As barragens de 
mineração poderão permane-
cer ativas até 15 de setembro 

de 2021, desde que o projeto 
técnico executivo referido 
garanta expressamente a 
segurança das operações e 
a estabilidade da estrutura”, 
diz a resolução, que defi ne, 
também, casos e situações em 
que o empreendedor deverá 
instalar sistemas de aciona-
mento de sirenes.

Também está previsto que 
caberá aos empreendedores 
elaborar projetos técnicos de 
descaracterização da estrutu-
ra que contemplem sistemas 
de estabilização, bem como a 
obtenção de soluções técnicas 
para evitar o aporte de água 
em desacordo com o previsto 
no projeto(ABr).

Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais.
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A vitrine é o primeiro canal de contato físico do cliente 
com a loja e é responsável por até 75% das decisões de 
compra. Por este motivo, ter um cuidado especial com 
a organização dos espaços é fundamental para atrair e 
cativar a clientela. Afi nal, um bom layout agrega valor às 
marca, e para que isso aconteça, planejamento e ação são 
ferramentas necessárias. 

Para montar uma vitrine atrativa e que efetivamente 
chame a atenção dos consumidores e encante os clientes, 
vale investir em um planejamento focado no uso do espaço 
de maneira estratégica, não apenas expondo os produtos, 
mas ajudando a fortalecer sua marca. O Sebrae reuniu 
cinco dicas para quem busca orientações e inspiração 
para montar a vitrine da forma mais assertiva. Confi ra as 
sugestões abaixo e veja essas e outras dicas no Canal do 
Sebrae no YouTube.

1. Iluminação - A iluminação focada é uma ótima estra-
tégia quando se quer valorizar um produto. Eles podem 
ser dispostos para valorizar a composição, no caso do 
uso de displays. A iluminação em foco também pode 
estar direcionada de forma mais geral. Neons, abajures 
e outros tipos de iluminação são soluções criativas para 
montar uma vitrine diferente.

2. Temas - O ato de decorar vitrines e ambientações é 
uma arte complexa, uma vez que é necessário colocar-se 
no ponto de visão do consumidor e tentar compreender o 
que mais agrada e chama a atenção do seu público-alvo. A 
escolha de um tema para a montagem da vitrine pode estar 
associada às estações do ano ou a datas comemorativas, 
por exemplo. Seja qual for a temática escolhida, o obje-
tivo é despertar a atenção do consumidor, apresentando 
produtos e serviços em pequenas histórias montadas em 
vidraças ou dentro das lojas.

3. Elementos inusitados - Elementos diferentes também 
podem ser utilizados nas áreas de exposições. As datas 
comemorativas, por exemplo, são ótimas oportunidades 
para trabalhar temas específi cos ao expor os produtos, 
tornando a vitrine atrativa. Outra opção é, em lugar de 
temas genéricos, pensar em temáticas específi cas que 
fogem dos clichês habituais.

As vitrines temáticas devem oferecer aos possíveis 
clientes uma experiência sensorial que os levem a fi car 
tão interessados a ponto de entrar na loja e comprar um 

Um bom layout agrega valor às marca

produto. Ambientar a vitrine criando cenários que contam 
uma narrativa, é uma estratégia muito utilizada, mas que 
ainda funciona muito bem.

4. Texturas - Elementos com texturas também ajudam 
a compor um visual diferenciado para a vitrine e para 
o ambiente da loja. O aspecto macio, liso, rugoso ou 
brilhante de uma superfície ajuda a chamar a atenção 
do potencial comprador. Vale ainda trabalhar com a 
criação de uma padronagem texturizada, por meio da 
repetição de um determinado elemento ou produto, 
criando um cenário diferenciado e atrativo.

5. Planejamento - É de extrema importância oferecer 
sempre movimento e novidade. Surpreender o cliente 
é fundamental. Nesse sentido, um planejamento cui-
dadoso e minucioso para a montagem da vitrine ao 
longo do ano, ajuda a explorar da melhor forma possí-
vel o potencial de cada produto ou coleção através da 
criatividade e com economia de recursos (AI/Sebrae).

Decoração especial de lojas para datas especiais.
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A morte do bilionário americano Jeffrey Epstein, 
que estava detido em uma prisão em Manhattan aguar-
dando julgamento, tem provocado polêmica e diversas 
teorias da conspiração nos Estados Unidos. Epstein 
foi denunciado em Nova York por ter cometido abusos 
contra meninas de 14 anos e de organizar uma rede de 
exploração sexual de menores. Ele foi enviado à prisão 
no dia 8 de julho e encontrado enforcado em sua cela 
no último sábado (10).

A imprensa relata que o executivo teria cometido sui-
cídio, mas a defesa de Epstein afi rmou que não confi rma 
esses rumores. O homem, de 66 anos, era uma das fi guras 
mais conhecidas do país e tinha uma rede poderosa de 
amigos. Entre eles, o atual presidente Donald Trump, 
o antigo mandatário Bill Clinton, além de membros da 
família real britânica, como o príncipe Andrew. Nas redes 
sociais, os usuários chegaram a cogitar a hipótese de que 

o bilionário teria sido assassinado na prisão. 
Diante dessa situação, o FBI e o governo iniciaram 

investigações sobre o caso. O procurador-geral dos 
Estados Unidos, William Barr, disse ter sido informa-
do sobre “graves irregularidades” na prisão onde o 
milionário estava. A declaração é dada depois que a 
imprensa revelou que Epstein não era monitorado ade-
quadamente. O procurador-geral afi rmou que se sente 
“extremamente aborrecido” ao saber da negligência, 
principalmente depois que Epstein tentou tirar sua 
própria vida, mas sem sucesso.

No mês passado, uma semana depois que seu pedido 
de fi ança foi recusado, Epstein foi encontrado incons-
ciente em sua cela com marcas no pescoço. Políticos, 
funcionários da justiça e várias vítimas do empresário 
também manifestaram surpresa por ele não estar sendo 
monitorado (ANSA).

Polêmica sobre a morte do bilionário Jeffrey Epstein


