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"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 
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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.
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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-
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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.


