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Fruto cuja
fatia tem
forma de
estrela

Meio de
transporte
indígena

Coleção
de poemas
de apelo
popular 

É encur-
tado pelo

atalho

Conteúdo
de livros
de auto-

ajuda

O soldado
sem gra-
duação
(Mil.)
Diego

Rivera,
pintor

mexicano

"(?)
Começar",
sucesso 

de Marina

Para, em
inglês

Receio
durante o 
tratamento
dentário 

Um dos
legumes

da
maionese

Instância
psíquica
profunda
(Psican.)

Tipo de
promoção 
alimentícia

2 em 1

República
das Ilhas
Britânicas

Deus, para
os hebreus

(Bíblia)

(?) I, 
rei da

Germânia 

(?) de
Nazaré,

festa
belenense

Criação da
Império
Serrano

(pl.)

Título
nobre de
Anthony
Hopkins

Constru-
ção típica
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cariocas

George
Eliot, ro-
mancista
inglesa

Tio (?),
figura

simbólica
dos EUA

(?) 
de foles:
corna-
musas

Marca do
trabalho 

dos irmãos
Lumière

Pequeno peixe en-
contrado em fundos
rochosos marinhos

Leste (abrev.)

Semelhan-
tes

Ergue;
levanta

Torce de
novo

Continente
do Japão

Local de
filmagens
Formar;
preparar

Vítima do
caloteiro
Corrida 

de motos

(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Prende
com corda

Lista com as lutas
mais

esperadas
do UFC

Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.

O avanço tecnológico 

facilita uma série de 

processos e auxilia as 

empresas a se tornarem 

competitivas no 

mercado.

Isso acontece devido à 
quantidade de ferramen-
tas e plataformas que dão 

a elas a possibilidade de se 
tornarem inovadoras. Entre 
as atividades benefi ciadas por 
esse movimento, que ganhou 
mais agilidade e segurança, 
estão os formatos de paga-
mento que hoje já ocupam o 
ambiente digital, garantindo 
comodidade e uma experi-
ência mais agradável para o 
consumidor.

Pelo menos, é assim que 
deve ser. Para uma empresa 
selecionar um sistema de 
pagamento online ideal para 
seu negócio ela deve, sobretu-
do, fi car atenta as opções do 
mercado e ao perfi l do cliente. 
O cuidado é necessário, pois 
esse sistema de pagamento 
online será um canal de oti-
mização. Sendo assim, ele 
deve transmitir segurança e 
facilidade para o cliente e ser 
indispensável no controle de 
pagamentos realizado para a 
empresa. 

Outro ponto é avaliar as 
funcionalidades do software. 
Um sistema de pagamento 
online é responsável pelo 
gerenciamento das vendas da 
loja virtual e precisa oferecer 
o máximo de segurança e dar 
ao consumidor uma variedade 
de opções de pagamentos 
(débito automático, cartão de 
crédito, boleto ou transferên-
cia bancária) pode garantir 
ainda mais a autonomia dele 
e a efetivação da compra. 

Outra dica é pensar em um 
sistema que garanta um caixa 
saudável, redução de falhas e 
outras funcionalidades, como 
por exemplo:

•  Checkout transparente: 
etapa de finalização da 
compra deve ser prática 
e ágil.

•  Boleto registrado: emissão 
de boleto para otimizar 
a compensação e liberar 
compras rapidamente. 

•   Flexibilidade de parce-
lamento: a plataforma deve 
oferecer à sua empresa a 
autonomia para defi nir o nú-
mero de parcelas limite para 
o pagamento efetuado pelo 
consumidor. 

•   Compra em um clique: 
quando o sistema permite o 
salvamento dos dados do car-
tão por meio de criptografi a e 
agiliza o processo para próxi-
mas compras.

•  Cartão de crédito: ban-
deiras com opções de 
pagamento nacionais e 
internacionais

•  Multas e juros: cálculo 
automático por critérios 
estabelecidos depois da 
data de vencimento

•  Notifi cação de pagamen-
to: ser alertado quando 
o consumidor efetua o 
pagamento

•  Descontos: ativação auto-
mática de políticas de des-
contos para clientes VIP

Todos somos clientes, por-
tanto, uma outra dica que dou 
ao empreendedor é se colocar 
no papel de consumidor do seu 
próprio negócio. Esse pode ser 
um dos caminhos para avaliar 
como tornar a experiência do 
cliente cada vez mais única e 
atrativa. 

Trazer um ambiente, mes-
mo que digital, mais seguro e 
transparente durante todo o 
percurso da loja é um diferen-
cial que pode resultar na fi de-
lização do cliente, além de ser 
um trunfo que pode impactar 
positivamente a consolidação 
da empresa no mercado, na 
conquista de novos clientes e 
até, no lucro.

(*) - É co-fundador e CEO da iugu, 
primeira plataforma online para 
automação fi nanceira do Brasil 

(https://iugu.com/).

Saber escolher um 
sistema de pagamento 
online traz vantagens

Patrick Negri (*)
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Neste mês, a energia recebida tem sido volátil e 
imprevisível. Ondas de potente energia cósmica foram 
liberadas, intensifi cando a necessidade de cura, mudança e 
transformação. Isso criou um ambiente precário e mutável 
onde as emoções são intensifi cadas e a paciência é testada, 
geralmente tornando a experiência humana bastante 
desconfortável.
Neste estágio, estamos alcançando além do óbvio e o mistério 
de nossa alma, onde a sabedoria, a percepção e a clareza estão 

disponíveis. Permita que sua percepção 
se expanda além da norma. Confi e na 
sua intuição e siga-a à medida que ela o 
conduz. Não desista. Agora é a hora de 
fazer um compromisso sagrado para com 
a sua vida, já que as coisas estão prestes a 
tomar um rumo positivo.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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A abertura de um processo 
de impeachment contra 
o presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, provo-
cou um terremoto político em 
Washington a pouco mais de 
um ano das eleições de 2020, 
mas ainda há um longo caminho 
pela frente para a oposição 
democrata conseguir depor 
o mandatário republicano. A 
investigação, como manda a 
Constituição americana, co-
meçará na Câmara dos Repre-
sentantes, controlada hoje pelo 
Partido Democrata. 

Segundo a presidente da 
Casa, Nancy Pelosi, os comitês 
que já investigam Trump de 
forma separada, como os de 
Justiça, Inteligência e Serviços 
Financeiros, continuarão suas 
apurações, mas agora sob o 
“guarda-chuva do inquérito 
de impeachment”. Não há um 
prazo defi nido para a conclusão 
das investigações, mas o desejo 
dos democratas é encerrá-las 
ainda neste ano, antes da lar-
gada ofi cial para as primárias 
das eleições de 2020. Caberá à 
Comissão de Justiça formular 
e aprovar em seu colegiado 
as acusações formais contra 
Trump.

Em seguida, o parecer será 
levado ao plenário da Câmara, 
que terá de aprovar ou rejeitar 
a denúncia por maioria simples. 
Como os democratas controlam 
a Casa, não devem ter difi culda-
des para superar essa etapa. Se 

Como funciona o processo
de impeachment nos EUA?

A investigação, como manda a Constituição americana, começará na Câmara dos Representantes, 
controlada hoje pelo Partido Democrata

Trump é alvo de investigação na Câmara dos Representantes. 

aprovada, a acusação passa ao 
Senado, a quem cabe julgar o 
presidente - assim como acon-
tece no Brasil. O julgamento 
no Senado segue os moldes 
de um processo comum, com 
direito a advogados de defesa 
e acusação, apresentação de 
testemunhas e provas.

As sessões são presididas 
pelo chefe da Suprema Corte, e 
a eventual condenação precisa 
do apoio de pelo menos 67 dos 
100 senadores (dois terços), 
algo improvável no momento. 
O Partido Republicano conta 
atualmente com 53 assentos 
no Senado, número mais do 
que sufi ciente para evitar o 
impeachment. Para que Trump 

seja deposto, ao menos 20 se-
nadores republicanos terão de 
votar com a oposição. Se for 
condenado, o presidente será 
deposto e substituído por seu 
vice, Mike Pence, até o fi m do 
mandato.

A Constituição estabelece 
que um presidente pode ser 
removido do cargo por “trai-
ção, propina ou outros crimes 
e contravenções graves”. Essa 
última tipologia é defi nida de 
forma vaga, mas o Congresso 
costuma levar em conta três 
tipos de conduta: uso do cargo 
para obter ganhos fi nanceiros, 
abuso de poder ou agir de 
maneira incompatível com a 
função. O caso de Trump se 

aproxima da hipótese de abuso 
de poder, já que ele é acusado 
de pressionar o presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, 
a investigar o fi lho de Joe 
Biden, favorito para disputar 
a Presidência pelo Partido 
Democrata em 2020. 

O julgamento, no entanto, 
tem um caráter muito mais 
político do que criminal. Até 
hoje, apenas dois presidentes 
foram submetidos a processos 
de impeachment: Andrew 
Johnson (1868) e Bill Clinton 
(1998), ambos absolvidos. 
Richard Nixon renunciou em 
1974, evitando um afastamento 
iminente por causa do escânda-
lo “Watergate” (ANSA).

Entre julho de 2018 e agosto último, 14,88 
milhões de pessoas trocaram o cheque espe-
cial rotativo pelo parcelado. Apenas no oitavo 
mês de 2019, 1,37 milhão de clientes optaram 
pela mudança. A opção pela linha de crédito 
alternativa permitiu a redução dos juros pagos 
em 76%, uma vez que a taxa média do rotativo 
em agosto foi de 12,21% a.m., enquanto a do 
parcelado foi de 2,92% a.m.

Os números fazem parte de um levanta-
mento feito pela Febraban e levam em conta 
os juros cobrados por 12 bancos, que repre-
sentam cerca de 90% do mercado brasileiro 
do produto. A criação do cheque especial 
parcelado é resultado do normativo da au-
torregulação bancária sobre o assunto, que 

passou a valer em 1º de julho do ano passado. 
Os bancos devem sempre manter em oferta 

linhas de crédito com taxas mais atrativas 
para os clientes com saldo negativo, e enviar 
propostas, oferecendo essas linhas, aos que 
utilizam mais de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos.

Importante ressaltar que os clientes têm 
à disposição alternativas de custo bem mais 
baixo, como o crédito consignado, que repre-
senta 20% da carteira de crédito dos bancos. 
O cheque especial, destinado a emergências e 
por curto prazo de tempo, representa apenas 
1,4% do total do crédito concedido pelas insti-
tuições bancárias, que têm custos maiores na 
oferta desse produto (AI/Febraban).

Troca de cheque especial rotativo pelo parcelado reduz juros
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Os números fazem parte de um levantamen-

to feito pela Febraban

A prevenção de mortes decorren-
tes de doenças cardiovasculares, 
como o acidente vascular cerebral 
(AVC) e a endocardite, foi um dos 
temas do 5º Fórum Siga seu Coração, 
que ocorreu em Brasília. De acordo 
com a plataforma Cardiômetro, da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC), mais de 289 mil pessoas 
morreram em decorrência dessas 
patologias, no país, até  última ter-
ça-feira (24). 

A OMS aponta as doenças cardio-
vasculares como a principal causa de 
morte no mundo. Em seu levanta-
mento mais recente, que apresenta 
dados de 2015, a entidade informa 
que, naquele ano, o total de óbitos 
envolvendo essas enfermidades 
chegou a 17,7 milhões. O número 
representou 31% das mortes regis-
tradas em âmbito global. O diretor de 
Promoção de Saúde Cardiovascular 
da SBC, Fernando Costa, disse que a 
hereditariedade pode favorecer o de-
senvolvimento desse tipo de doença. 

“Por outro lado, nós temos os 
fatores modifi cáveis. Quais são? 
Obesidade, circunferência abdo-
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Mais de 289 mil pessoas morreram de 
doenças cardiovasculares em 2019

minal, sedentarismo, hipertensão, 
diabetes e colesterol. Eu posso 
modificá-los, não posso? Tomo 
remédio, faço exercício. Quando 
você não modifi ca isso, há o que 
chamamos de estresse oxidativo. 
Isso causa um problema no vaso, 
nas artérias, principalmente”.

Segundo Costa, a medida que 
mais faz diferença é a adoção de 
um estilo de vida saudável, que alie 

dieta alimentar adequada à prática 
de exercícios físicos. “Prevenir 
é prolongar uma vida saudável”, 
disse. Como sugestão às pessoas 
que têm difi culdade para se manter 
fi sicamente ativas, o cardiologista 
simplifi ca, indicando caminhadas 
e o uso de aplicativos que contem 
os passos dados ao longo do dia. 
“Dez mil passos por dia e você tem 
atividade física”, disse (ABr).

A OMS aponta as doenças cardiovasculares como a 

principal causa de morte no mundo. 


