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ESTEJA ATENTO

Inspiração diária de Kate Spreckley

Quando começamos a nos envolver ativamente com as 
mudanças e transformações internas necessárias, somos cha-
mados a tornar nosso crescimento e desenvolvimento mais 
óbvios. As compreensões que estão ocorrendo agora estão nos 
ajudando a enfrentar tudo o que precisamos mudar, interna 
e externamente. Com a liberação de velhas feridas e padrões 
negativos, somos capazes de nos conectar com nossa sensi-
bilidade natural e com os níveis expandidos de consciência 
disponíveis para nós agora. Neste momento, o crescimento 
pode estar associado à ansiedade, uma vez que é necessário 
liberar as antigas formas de ser para dar espaço as novas. Você 
pode se sentir dividido entre a energia irresistível da mudança 
e a necessidade frenética de se apegar ao passado. Mesmo 
que seu mundo externo esteja em ordem, seu mundo interno 
pode estar parecendo tumultuado. À medida que o ritmo da 
vida acelera, esteja atento à necessidade de ação consciente. 
Não apresse seu processo de despertar, da cura e da evolução. 
Reserve um tempo para abrir suavemente seu coração, sua 
alma e a beleza que existe interiormente.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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INICÍO A  COLUNA 
comentando que a Record terá 
enlatados com anões e galãs das 
novelas para tapar buracos de Geraldo 
Luís, que deixou a apresentação do 
“Domingo Show” aos domingos por 
opção da própria emissora.

SEM NENHUM planejamento 
pela direção artística da Record, a 
emissora não encontrou um caminho 
que pudesse resolver essa questão 
como apurou a coluna. Tiveram 
várias opções porém nenhuma com 
a aprovação unânime da diretoria.

A ÚLTIMA  a l ternat iva 
encontrada para preencher parte 

da sua grade de programação, 
inclusive com aproveitamento para 
2020, foi comprar esses enlatados 
que são grande sucesso na TV paga. 
Entre eles “Irmãos á Obra”e “Home 
& Healty” da Discovery.

O “DOMINGO SHOW” será 
apresentado por Sabrina Sato, mas 
só no ano que vem planejado pela 
própria Record. A apresentadora 
faz uma exigência: que o programa 
seja moldado dentro de suas 
características profi ssionais.

ATÉ LÁ a Record deverá 
mesclar os melhores momentos, 
inclusive inéditos do “Domingo 
Show”. A atração deverá mesmo ser 
inteiramente reformulada e sofrerá 
uma enorme redução no seu horário 
por conta dessas mudanças.

ATUALMENTE as reprises 

do “Domingo Show”  ocupam o 
horário das 11h00 ás 15h45, com as 
mudanças o programa será reduzido 
para apenas duas horas entrando as 
11h00 e indo só até as 14h00.

O NOVO horário será das 13h00 as 
15h00,onde em razão dessa mudança 
a Record três horas na sua grade de 
programação. Porém a emissora vem 
mobilizando um grande número de 
profi ssionais para resolver a questão.

MAS NÃO há tempo hábil 
para produzir novas programações 
inclusive com originalidade que 
tanto a direção da Record exige.  E 
em razão de tudo isso a única saída 
foi a compra de realitys - Shows da 
TV paga.

FRASE FINAL: A Justiça tarda 
mas não falha.
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MEI PODE CONTRATAR ESTAGIÁRIO
Microempreendedor individual (MEI), pode contratar estagiário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao]

FUNCIONÁRIA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, QUE LIMPA 
O BANHEIRO PÚBLICO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SERÁ DEVIDO O 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE? 

Como prevê o artigo 195 da CLT a caracterização do ambiente 
insalubre ou perigoso deverá obrigatoriamente ser feita por médico 
ou engenheiro do trabalho através de laudo técnico de condições 
ambientais. Assim, no caso concreto faz-se necessário perícia técnica 
para determinação da existência de insalubridade ou periculosidade.

BRIGA ENTRE FUNCIONÁRIOS
A empresa pode demitir funcionário por justa causa, durante o contrato 
de experiência, por briga durante o trabalho? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE REGISTRO DO PONTO
Nas jornadas de trabalho de 06 horas é obrigatório registro no ponto 
do intervalo de 15 minutos. Sobre a redução de 30 minutos de inter-
valo repouso e alimentação, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL POR HORAS TRABALHADAS
O adicional de insalubridade para uma jornada de 180 horas é o mesmo 
para uma jornada de 220 horas mensais, existe cálculo proporcional as 
horas trabalhadas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADOS PODEM ALTERAR A BASE CÁLCULO
Os atestados médicos devem ser deduzidos da base de cálculo para o 
adicional de insalubridade, quebra de caixa e gratificação, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Alguns eram carros de 
pré-produção, somente 
para exibição, que não 

podiam ser vendidos e teriam 
de ser devolvidos à fábrica. 
Entre eles estava o primeiro 
Mustang produzido na linha 
de montagem, um conversível 
branco com número de identifi -
cação 5F08F100001, que assim 
como os demais da série depois 
seria escrapeado.

Graças ao canadense Harry 
Phillips, porém, o carro foi 
preservado e desde os anos 80 
faz parte do acervo do Museu 
Henry Ford, em Dearborn. 
Phillips, hoje com 84 anos, era 
vendedor da concessionária 
Ford em St. John’s, no Canadá, 
que recebeu o veículo. “Nós o 
colocamos em exposição no 
pátio perto da rua, onde todos 
pudessem ver”, lembra. Logo 
um piloto de avião, o Capitão 
Stanley Tucker, entrou na loja 
e disse: “Este carro é meu”. “Foi 
a venda mais fácil que já fi z na 
vida. Eu só estava parado na 
porta”, conta Phillips. 
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A história do homem que vendeu 
sem saber o Ford Mustang nº 1
Antes de iniciar a venda do Mustang, em 17 de abril de 1964, a Ford enviou modelos de demonstração 
para todas as suas concessionárias na América do Norte

O Capitão Stanley Tucker e o Ford Mustang nº 1.

“Ele pagou o sinal, mas como 
o carro tinha de continuar ex-
posto, combinamos que só seria 
entregue algumas semanas 
depois. Ele vinha na loja todo 
dia para ver o carro, conver-
sava um pouco e ia embora”. 
Demorou alguns meses para a 
fábrica dar falta do Mustang nº 
001, que ganhou importância 
com o estrondoso sucesso do 
carro. “Houve uma falha de 

comunicação e o número de 
série não signifi cava nada para 
nós, não sabíamos que ele era 
o primeiro. Só descobrimos o 
valor do carro quando a Ford 
veio procurar por ele”.

Foram necessários dois anos 
de negociação até a Ford con-
vencer o Capitão Tucker a abrir 
mão do veículo, que marcava 
16.000 km no hodômetro e foi 
trocado por outro modelo his-

tórico, o milionésimo Mustang, 
um conversível 1966 totalmen-
te equipado. A história do piloto 
se tornou famosa nos Estados 
Unidos, mas poucos sabiam da 
participação de Harry Phillips 
até sua neta Stephanie Mealey 
iniciar uma campanha nas redes 
sociais para homenagear o avô. 

Ela queria que Phillips fosse 
levado ao Museu Henry Ford 
para rever o famoso Mustang, 
e deu certo. Phillips foi con-
vidado pela Ford, junto com 
a fi lha e a neta, para visitar o 
museu, receber homenagens 
e reencontrar o carro que 
vendeu há 55 anos. “Ele me 
trouxe muitas memórias. E 
está exatamente do mesmo 
jeito que o vi pela última vez, 
um carro novo”, disse. O título 
de primeira compradora do 
Mustang pertence a Gail Wise, 
professora de Chicago que 
adquiriu seu conversível cor 
azul bebê no dia 15 de abril 
de 1964, dois dias antes do 
lançamento (AI/Ford).

O Conselho Europeu, reunido 
na sexta-feira (18), em Bruxe-
las, não conseguiu chegar a um 
acordo para iniciar as negocia-
ções para a adesão de Albânia 
e Macedônia do Norte à União 
Europeia. O órgão é a principal 
instância política do bloco e 
congrega os líderes de todos 
os Estados-membros, que de-
cidiram adiar a discussão para 
maio de 2020, quando haverá 
uma cúpula com países dos 
Bálcãs em Zagreb, na Croácia.

A oposição à adesão de Al-
bânia e Macedônia do Norte é 
capitaneada pela França, cujo 
presidente, Emmanuel Macron, 
disse haver ainda situações 
“não resolvidas” nos dois países, 
como a questão migratória.

“Não considero que devemos 
ter relações apenas de expansão 
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UE adia adesão de Albânia e Macedônia do Norte
com nossos vizinhos”, afi rmou o 
mandatário. O bloqueio irritou 
outros Estados fundadores da 
UE, como Itália e Alemanha. O 
primeiro-ministro italiano, Giu-
seppe Conte, chamou a decisão 
de “erro histórico”, enquanto a 
chanceler da Alemanha, Angela 
Merkel, disse que a falta de 
unanimidade sobre o tema é 
“deplorável”.

“Esse era um compromis-
so com a história. Faz uma 
vida que essas comunidades 
querem estar na Europa, seu 
desejo é entrar na Europa. 
Tratava-se apenas de iniciar 
as negociações para a adesão”, 
declarou Conte. “É do inte-
resse da UE ter esses países 
ancorados”, reforçou Merkel. 
Já o presidente do Conselho 
Europeu, Donald Tusk, pediu 

para Albânia e Macedônia do 
Norte “não se renderem”. “Um 
dia vocês se tornarão membros 
da UE. Acho que a decisão foi 
um erro. Se quisermos ser res-

peitados, precisamos manter 
nossas promessas”, afi rmou. 
Além da França, Dinamarca e 
Holanda também se opuseram 
(ANSA).

Funcionários limpam janelas nos escritórios da UE 

em Skopje, na Macedônia do Norte. 

João Carlos Marchesan (*)

O governo atual e sua equipe 
econômica trabalham na direção de 
proporcionar ao Brasil ganhos de pro-
dutividade e competitividade. 

A aprovação, praticamente certa, 
da reforma da previdência, o avanço 
na tramitação da reforma tributária, 
a promulgação da lei da liberdade 
econômica, junto com o atual cenário 
de infl ação sob controle e a taxa Selic 
em níveis historicamente baixos, criam 
uma conjunção de condições favoráveis 
e necessárias para o crescimento da 
economia.

Nossa entidade vem buscando cola-
borar com diversas equipes do governo, 
junto a formadores de opinião e através 
de coalizões com setores da econo-
mia, na busca de apontar caminhos 
e alertar contra possíveis riscos. Para 
isso, já levamos às nossas autoridades 
diversos estudos e propostas em temas 
como abertura comercial, agenda de 
competitividade, normas regulamen-
tadoras, desburocratização, melhora 
na legislação trabalhista e combate ao 
custo brasil, entre outras.

Gostaria de salientar aqui a iniciativa 
da Sepec – Secretaria Especial de Pro-
dutividade, Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia,  encabeçada 
pelo secretário especial Carlos da Costa 
em realizar um projeto em cooperação 
com a sociedade brasileira. A ABIMAQ 
vem participando deste projeto trazen-
do colaborações. 

O objetivo é oferecer à própria Sepec 
uma ferramenta de monitoramento 
das assimetrias sistêmicas do país que 
há anos vem tornando o Brasil menos 
competitivo, possibilitando assim ações 
focadas de correção. O estudo está sen-
do operacionalizado pela Bcg Boston 
Consulting Group.

Lembramos que a indústria de 
máquinas já exporta mais de 40% do 
seu faturamento. Acreditamos  que 
com o aumento da competitividade 
proporcionada pelas medidas em 
curso, adicionadas a uma política de 
seguro de crédito e fi nanciamentos aos 
exportadores, o Brasil pode melhorar 
sua pauta de exportações agregando a 
ela maior valor e tecnologia.

Essa demanda adicional vinda das 
exportações, ao reduzir capacidade 

ociosa e ao ajudar a recompor margens 
proporcionará a retomada do investi-
mento privado,  recuperando o emprego 
e estimulando o crescimento do PIB.

Com o governo prosseguindo com a 
sua missão de criar condições favorá-
veis ao investimento em infraestrutura, 
retomando obras paradas  teremos 
certeza de um crescimento que virá. 
A recuperação dos investimentos, so-
mada à atuação do governo no lado da 
oferta que, pouco a pouco, está melho-
rando o ambiente de negócios, deverá 
impactar positivamente a produtividade 
da economia representando  o início 
de um ciclo de crescimento robusto e 
sustentado ao longo do tempo.

A recuperação dos investimentos e 
do crescimento econômico e, com ele, 
dos empregos, permitirá recompor 
as contas públicas e a capacidade do 
Estado de fazer políticas sociais, capa-
zes de reduzir as diferenças entre os 
brasileiros e oferecer oportunidades 
iguais para todos.

(*) - É administrador de empresas, empresá-
rio e presidente do Conselho de Administra-

ção da ABIMAQ/SINDIMAQ.

O Brasil precisa da indústria


