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O negócio
baseado

em ilegali-
dade

Calo (?),
formação
em fratu-
ras (Med.)

Tempo da 
translação
terrestre
(Astr.)

Letra 
que pre-
cede o

apóstrofo
"(?) White
People",
série da
Netflix

O compor-
tamento 

relaciona-
do à rotina

(?) e bor-
dar: fazer 
travessu-
ras (pop.)

Letra da
roupa do

Super-Ho-
mem (HQ)

Fonte de 
água usada
no combate
a incêndios

O soldado,
ao prestar

conti-
nência

Tem o 
som /s/,

em "arroz"
(Gram.)

Bairro ca-
rioca onde

nasceu
Tim Maia

Corpo en-
contrado

em sarcó-
fagos

"Me Cha-
me pelo
Seu (?)",

filme
"The (?)
Herald",

revista de
humor

Particípio
do verbo

"ir"
(Gram.)

Magdalena 
Tagliaferro,
pianista 

fluminense
Oswald de
Andrade e
Tarsila do
Amaral

Cargo que foi ocupado
por Winston Churchill,
na política britânica

Interjeição de surpresa

(?) de ambientes,
aparelho que evita a
formação de mofo

A 6ª nota
musical

Boto cor-de-rosa e Cobra Norato
(Folcl.)

Bebida
gasosa
Sangra-
mento

nasal que
pode ser

provocado
pelo frio

Lagoa da Zona Sul
do Rio de Janeiro

Papai (?), figura ins-
pirada em São Nicolau

Progressão
geométrica
Sílaba de

"rinse"

Mente,
em inglês

Cada
aplicação
de vacina Figura
feminina do baralho

Royal Air
Force (sigla)
Triture com
os dentes

Mikael (?),
ex-nadador
"Rico (?) à
toa" (dito)

Fixar
(normas)
Comuna
italiana

"Minuto",
em "rpm"
Mamífero
africano
que pode 
ter mais de
5 metros
de altura

Condição
de quem
cumpre
pena em
Bangu I

(?) do Pana-
má: separa 
o oceano
Pacífico do
Atlântico

Periférico
de micros
chamado
"rato" em
Portugal

(ing.)

3/orn. 4/dear — mind. 5/mouse — piauí — údine. 6/tijuca. 10/rinorragia.

São Paulo, quinta-feira, 22 de agosto de 2019

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Permissão

Espere o inesperado
Os objetivos que você está alcançando estão se 
manifestando, nem sempre da maneira que você imagina 
naquele momento. Às vezes, o pensamento fora da caixa é 
o seu melhor amigo e, em outros momentos, é a tentativa e 
a verdade que o ajudam. Agora você está recebendo muito 
de tudo, então, apenas respire fundo, observe bem, e então 
dê aquele salto de fé.
Pensamento para hoje: Há muitas “coisas” acontecendo 
agora. Não continue tentando conciliar tudo, a menos que 
você seja um malabarista profi ssional. Deixe as coisas se 
encaixarem e depois faça sua escolha.
E assim é
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Por favor, respeite os créditos ao compartilhar

 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 
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SEXTA-FEIRA, 23 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].

EMPRESA PODE TER ESTAGIÁRIOS COM A MESMA CARGA HORÁRIA 
E VALORES DE BOLSA DIFERENTES?

Em se tratando de estagiários, não há nenhum impedimento para que 
a empresa concedente de estágio conceda valor de auxílio bolsa em 
valor diferente para os que realizam a mesma jornada de atividade.

PAGAMENTO DE CORRETAGEM
Empresa imobiliária contratou prestador de serviço com remuneração 
de corretagem, devemos descontar o INSS como autônomo e informar 
na GFIP? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE REPRESENTANTE DA CIPA
Funcionário representante da CIPA pode ser demitido, mesmo pedindo 
a renúncia do cargo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA, EFETUOU O SAQUE 
DO FGTS E NÃO RECEBEU NENHUMA PARCELA DO SEGURO DESEM-
PREGO, PODE SER ADMITIDO EM OUTRA EMPRESA?  

Esclarecemos que em se tratando de outra empresa não há impedi-
mento, podendo ser admissão imediata. Por outro lado, caso ele volte 
para a mesma empresa, deve ser aguardado o prazo mínimo de 90 dias 
para não caracterizar fraude ao FGTS, conforme Portaria Mtb nº384/92.

LICENÇA AMAMENTAÇÃO
Empresa concedeu licença amamentação para funcionária que apre-
sentou atestado, informar o afastamento em outros motivos, como 
proceder com o retorno ao trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A pequena cidade de Piana di Monte Verna, na Itália, 
sediará em setembro uma convenção internacional de 
helicicultura, onde será lançada uma pizza de escargot

O evento, que é destinado para criadores de caracóis, 
será realizado no dia 21 de setembro. Tradicionalmente, 
a convenção é feita em Cherasco, na região de Piemonte, 
mas esta edição será na Campânia.

A ideia da pizza de caracol, que é certifi cada pela 
marca Filiera Lumache Italiane, partiu da Confederação 
Italiana de Helicicultores. “A carne dos caracóis [da 

Itália lançará uma pizza de escargot

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostram que o Indicador de 
Confi ança da Micro e Pequena 
Empresa caiu 7,6% no último 
mês de julho na comparação 
com janeiro deste ano. 

Na abertura de 2019, a con-
fi ança do pequeno empresário 
havia atingido o maior patamar 
desde maio de 2015, com 65,7 
pontos. Desde então, esse nú-
mero vem recuando sucessiva-
mente, até atingir 59,4 pontos 
em junho, com uma pequena 
recuperação para 60,6 pontos 
em julho passado. Em termos 
percentuais, 66% dos micro e 
pequenos empresários estão 
otimistas com o futuro da 
economia do país, percentual 
inferior aos 82% constatados 
em janeiro deste ano. 

Já o número de empresários 
pessimistas passou de 5% para 
12% em um intervalo de seis 
meses, enquanto 21% acreditam 
em uma estabilidade. Ainda que 
tenha havido uma piora nas ex-
pectativas ao longo deste ano, 
a percepção atual de otimismo 
supera o observado no mesmo 
período do ano passado, quando 
apenas 39% dos empresários 
ouvidos estavam confiantes 
com a economia do país e 24% 
declaradamente pessimistas.

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, “a 
liberação dos saques do FGTS 

Confi ança da micro e 
pequena empresa cai 

7,6% desde o início do ano
As expectativas frustradas de que haveria uma consolidação no processo de retomada econômica já 
impõem seus efeitos sobre as empresas de menor porte
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SAO presidente da França, Emmanuel Macron, usou 
seu perfi l no Twitter ontem(22), para classifi car o au-
mento no número de queimadas na Amazônia de “crise 
internacional” e pedir que os líderes do G7 tratem o 
tema como uma emergência. “Nossa casa queima. Li-
teralmente. A Amazônia, o pulmão de nosso planeta, 
que produz 20% de nosso oxigênio, arde em chamas. 
É uma crise internacional”, escreveu.

“Membros do G7, vamos nos encontrar daqui a dois 
dias para falar dessa urgência!”, acrescentou Macron. 
Pouco tempo antes da publicação, o ministro das Rela-
ções Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afi rmou que 
o Itamaraty criará um grupo de trabalho com o governo 
francês para tratar a questão do desmatamento. “As 
autoridades sabem qual é o nosso compromisso, com a 
França nós já combinamos de criar um grupo de trabalho 
para troca de informações, para que possamos dar as 
informações mais atuais sobre os esforços de combate 
ao desmatamento”, explicou.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por sua 
vez, afi rmou que o discurso de países europeus sobre 
o desmatamento na fl oresta é uma política para criar 
barreiras ao Brasil. De acordo com ele, “o Brasil des-
mata, mas não no nível e no índice que é dito” e os 
europeus têm dois motivos principais para atacar o país: 
confrontar os princípios capitalistas e impor barreiras 
ao crescimento brasileiro.

“O Brasil é país que cuida muito bem do seu meio 
ambiente, não precisamos de lição de ninguém”, 
acrescentou. No início da semana, dados divulgados 
pelo Programa Queimadas do Inpe informaram que as 
queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao 
ano de 2018. Nos primeiros oito meses de 2019, foram 
registrados 71.497 focos de queimadas, contra 39.194 
no ano anterior. O número foi o maior em sete anos. 
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são um alento para consumi-
dores e empresários, seja para 
impulsionar o consumo ou re-
cuperar o crédito de quem está 
inadimplente. A proximidade de 
datas comemorativas importan-
tes como Dia das Crianças, Black 
Friday e até mesmo a recém-
criada “Semana do Brasil”, em 
setembro, podem ajudar empre-
sários a reduzirem estoques e 
salvar perdas do ano”.

 Entre os empresários otimis-
tas com o futuro da economia 
do país (66%), o item que mais 
pesa é o fato de concordarem 
com as medidas econômicas que 
vem sendo tomadas pela atual 
equipe do governo, com 43% de 

citações. Já 32% confi am em um 
cenário político mais favorável, 
enquanto 31% não sabem ex-
plicar as razões do sentimento.

O fator principal são as incer-
tezas no campo político, que 
podem atrapalhar o andamento 
do governo, com 53% de men-
ções. O desemprego e o aumento 
dos preços também são vistos 
como empecilho para 40% dos 
pessimistas e 32% reclamam das 
leis e das instituições, que não 
favorecem o crescimento do país. 
Considerando apenas as expec-
tativas para seus negócios, 76% 
dos micro e pequenos empre-
sários estão otimistas em algum 
grau, contra 6% de pessimistas 
e de 18% dos que acreditam que 
fi cará como está. Em janeiro, os 
otimistas com o futuro da própria 
empresa eram 83%.

“O empresário sempre é mais 
otimista com a sua empresa do 
que com a situação do país e 
tende a se apegar ao fato de que 
uma boa gestão interna pode 
minimizar os efeitos negativos 
que vêm de fora”, explica o 
presidente do SPC Brasil Roque 
Pellizzaro Junior. Em janeiro, 
30% dos empresários consulta-
dos tinham a percepção de que 
as condições gerais da econo-
mia melhoraram. Passados seis 
meses, esse percentual oscilou 

para 27%. Quando a análise se 
detém ao próprio negócio, os 
entrevistados mostram-se divi-
didos: para 32% houve melhora, 
enquanto 31% relatam piora no 
desempenho dos seus negócios.

Para quem considera o mo-
mento atual da empresa ruim, 
a queda nas vendas foi o ponto 
mais sensível com 71% de cita-
ções entre os pessimistas. Ou-
tros 31% disseram que houve 
aumento no preço de insumos 
e das matérias-primas e 19% 
apontam as dificuldades da 
concorrência no mercado em 
que atuam. Considerando os 
que tiveram melhora em seus 
negócios, 66% também citam 
o aumento das vendas e 26% 
a melhora na gestão interna.

Pensando nas vendas como 
um todo, diminuiu de 56% em 
janeiro para 44% em julho o 
percentual de micro e pequenos 
empresários que garantem ter 
tido um desempenho positivo 
nas vendas. Os que tiveram um 
desempenho fraco nas vendas 
passaram de 15% para 20%. 
Apesar da piora dos números, 
63% dos entrevistados projetam 
uma melhora nas vendas para os 
próximos seis meses, contra 3% 
que apostam em queda e 31% 
que acreditam que o cenário não 
irá se alterar (CNDL/SPC Brasil).

O Presente

A confi ança do pequeno empresário havia atingido o maior patamar desde maio de 2015

Macron cobra ação do G7 
sobre situação na Amazônia

O Secretário da ONU também fez apelo

pela preservação da fl oresta. 

Na segunda-feira (19), o “dia virou noite” em São 
Paulo, no Mato Grosso do Sul e no norte do Paraná 
em decorrência de uma forte névoa, o que, segundo 
especialistas, foi causado por uma nuvem com fumaça 
originada das queimadas da fl oresta amazônica nos 
estados do Norte.  Mais cedo, o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, afi rmou estar preocupado com 
os incêndios na fl oresta amazônica. “No meio da crise 
climática global, não podemos permitir mais danos a 
uma fonte importante de oxigênio e biodiversidade. 
A Amazônia deve ser protegida”, escreveu no Twitter 
(ANSA).

espécie] Helix aspersa é facilmente adaptável, contribui 
para tornar o prato muito digerível, graças à porcenta-
gem mínima de lípidos e, ao mesmo tempo, assegura 
um fornecimento adequado de proteínas”, afi rmou a 
associação dos criadores dos moluscos.

A pizza deve ter entre 30 e 35 gramas da carne do 
molusco, cerca de oito caracóis com casca. A associação 
também destacou que o custo do principal ingrediente 
é “semelhante” a outros tradicionais ingredientes como 
presunto, queijo ou mexilhões (ANSA).


