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3/not — oso — xis. 4/need. 5/blasé — musas. 6/device — girino.
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SEXTA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2019

COMPENSAÇÃO DO SÁBADO
Empresa que trabalha 44 horas semanal compensando o sábado, caso 
tenha feriado no sábado, terá que pagar hora extra da compensação, 
entretanto caso o feriado ocorra na semana pode descontar, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO QUANDO ENTRA DE AUXÍLIO DOENÇA, DEVERÁ SER ENVIADO 
AO E-SOCIAL O AFASTAMENTO ATRAVÉS DO S-2230? 

Esclarecemos conforme Manual de Orientação do eSocial que no evento 
S-2230 ao sócio (contribuinte individual) é facultativa a informação.

IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE HORAS
Qual procedimento correto para que possa ser implantado Banco 
de horas na empresa, caso a empresa, tenha pouco trabalho em um 
determinado dia e dispensar o funcionário pode descontar essas horas 
ou esse dia no Banco de Horas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA
Funcionário que está afastado por auxílio doença não acidentário e 
que entrou com recurso na junta de recursos da previdência social, 
pode ser demitido? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI 02 EMPREGOS TERÁ DIREITO A COTA DE 
SALÁRIO FAMÍLIA DUPLA?

O empregado com dois vínculos empregatícios terá direito a cota do 
salário em cada empresa consoante o Artigo 4° da Portaria 9/2019, do 
Ministro da Economia, combinado com o Inciso I do Artigo 360 da IN INSS 
77/2015 INSS/PRES, a ser pago relativamente a cada um dos vínculos.

SESSÕES DE FISIOTERAPIA
Funcionário apresentou declaração médica indicando sessões de 
fisioterapia durante o horário de trabalho, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 
Taphorn

Transformação. Uma nova fase está começando. Você está 
entrando em uma nova fase de sentidos aprimorados e habilidades 
psíquicas. Isso também pode trazer novas aventuras, empreen-
dimentos e parcerias, até mesmo um novo relacionamento ou 
aprimoramento dos já existentes. Seja o que for que você escolha 
expandir, essas possibilidades são exponenciais nestes tempos de 
grande potencial. Pensamento para hoje: Este é um momento de 
eventos signifi cativos, mudanças na vida e expansão. Abra suas 
asas e voe. 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.

Em comunicado, a Junta 
do Estado-Maior da 
Coreia do Sul revelou 

que continua acompanhando 
de perto a situação e está ana-
lisando dados dos disparos. 

Segundo as autoridades, 
os dois “projéteis não-iden-
tificados” foram lançados da 
província de Phyongan do 
Sul, na região central do país, 
e caíram do lado de fora da 
Zona Econômica Exclusiva 
do Japão. Objetos que pare-
ciam ser mísseis balísticos 
foram lançados da Coreia do 
Norte”, afirmou o Ministério 
da Defesa do Japão em nota. 
“Eles não caíram no nosso 
território.”

Caso seja confirmado, este 
será o 12º teste feito por 
Pyongyang desde maio deste 
ano, em meio ao impasse nas 
negociações com os Estados 
Unidos sobre a desnucleari-
zação da Península Coreana 
e a retirada das sanções 
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Coreia do Norte faz teste de 
dois mísseis no Mar do Japão
A Coreia do Norte lançou na madrugada de ontem (31) dois projéteis, que parecem ser mísseis 
balísticos, no mar do Japão, informaram as autoridades sul-coreanas

Informação foi revelada pelas autoridades sul-coreanas. 

Especialistas do Castelo de 
Valençay, no Vale do Loire, 
na França, dizem ter acha-
do um suposto retrato do 
filósofo Nicolau Maquiavel 
(1469-1527) que pode ter 
sido pintado por Leonardo da 
Vinci (1452-1519). O pequeno 
quadro de 55x42 centímetros 
foi encontrado na coleção do 
museu, antiga residência do 
príncipe Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord (1754-
1838), no primeiro semestre 
de 2019.

A obra não é assinada e 
mostra um homem calvo e de 
barba. A suspeita de que seria 
um retrato de Maquiavel, rea-
lizado por Leonardo, ganhou 
força graças a um documento 
datado de 1874 que menciona 
uma pintura do fi lósofo feita 
pelo gênio renascentista. “Eu 

Essa é a hipótese sugerida por especialistas franceses. 

Leonardo da Vinci fez um retrato de Maquiavel?
pedi para um concierge embalar 
e colocar na ferrovia uma caixa 
contendo uma pintura (Maquia-
vel por Leonardo da Vinci)”, diz 
o papel, segundo a AFP. 

A diretora dos arquivos lo-
cais, Anne Gérardot, afi rmou 
à agência que o documento 
não é sufi ciente para atribuir 
o quadro a Leonardo.”Pode 
ter sido uma mudança gradual 
de suposição para afi rmação”, 
declarou. Já a responsável 
pelo castelo, Sylvie Giroux, 
disse que uma autoria do gênio 
“não é impossível”. O quadro 
será submetido a testes de 
alta tecnologia para saber se 
ele foi realmente pintado por 
Leonardo.

Para Gérardot, a figura 
retratada também é mais se-
melhante ao fi lósofo francês 
Michel de Montaigne (1533-
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1592), que não foi contem-
porâneo do pintor toscano, 
do que a Maquiavel. Por outro 
lado, se a hipótese for con-

fi rmada, seria uma prova de 
que Leonardo e Maquiavel se 
encontraram pessoalmente 
(ANSA).

O papa Francisco nomeou o 
bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, dom Edson José 
Oriolo dos Santos, como o novo 
bispo para a diocese de Leopoldi-
na, na Zona da Mata. A informação 
foi confi rmada por meio de uma 
carta de saudação da CNBB, onde 
as palavras do Pontífi ce sobre es-
perança proferidas na celebração 
na capela da Casa Santa Marta 
foram lembradas.

Segundo a Arquidiocese de BH, 
o cargo será ocupado por dom 
Edson a partir de 25 de janeiro 
de 2020. A diocese de Leopoldina 
estava sem bispo desde dezembro 
do ano passado. O religioso nasceu 
no dia 18 de setembro de 1964 em 
Itajubá. Ele é formado em Filosofi a 

Papa nomeia bispo auxiliar de BH para Leopoldina
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Dom Edson dos Santos ocupará 

cargo a partir de janeiro de 2020.

pelo Seminário Nossa Senhora 
Auxiliadora em Pouso Alegre e em 
Teologia pelo Instituto Teológico 
Sagrado Coração de Jesus, em 
Taubaté.

Além disso, seu currículo aca-
dêmico conta com um mestrado 
em Filosofi a Social pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campi-
nas, especialização em Aristóteles 
pela Unicamp e em Marketing 
pela Universidade Gama Filho, 
onde também fez pós-graduação 
em gestão de pessoas. Ordenado 
padre em 5 de maio de 1990, na 
Igreja Matriz de São José Operário 
de Itajubá, dom Edson exerce o 
ofício de bispo auxiliar da arqui-
diocese de Belo Horizonte desde 
15 de abril de 2015 (ANSA).

Com uma fortuna estimada em US$ 24,3 bilhões, 
Leonardo Del Vecchio, dono do grupo Luxottica, é o 
novo homem mais rico da Itália, segundo informou a 
revista “Forbes”. Até março de 2019, a pessoa mais rica 
do país europeu era Giovanni Ferrero, presidente do 
grupo italiano Ferrero. 

No entanto, as ações da Luxottica na Bolsa de Va-
lores cresceram 35% em abril e fi zeram Del Vecchio 
pular para a primeira colocação do ranking elaborado 
pela “Forbes”. No ranking mundial, o executivo de 84 
anos ocupa a 38ª colocação e viu Ferrero cair para a 
46ª posição, com uma fortuna de US$ 21,9 bilhões.

O estilista Giorgio Armani, dono da companhia que 
carrega seu próprio nome, fi cou na terceira posição do 
ranking dos italianos mais ricos, graças aos ativos de 
US$ 11,2 bilhões que registrou. Confi ra a lista dos 10 
italianos mais ricos:

1º - Leonardo Del Vecchio - US$ 24,3 bilhões; 2º 
- Giovanni Ferrero - US$ 21,9 bilhões; 3º - Giorgio 
Armani - US$ 11,2 bilhões; 4º - Stefano Pessina - US$ 
10,3 bilhões; 5º - Massimiliana Landini Aleotti - US$ 
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econômicas. No início deste 
mês, o governo de Kim Jong
-un chegou a lançar mísseis 
balísticos de um submarino. 

O teste foi realizado um dia 
depois que representantes 
americanos e norte-coreanos 
participaram de uma reunião 

em Estocolmo para tentar 
destravar o diálogo. Mas as 
tratativas não evoluíram. 
(ANSA) 

Dono do grupo Luxottica é a nova pessoa mais rica da Itália

Del Vecchio superou presidente da Ferrero, Giovanni.

8,1 bilhões; 6º - Silvio Berlusconi - US$ 7 bilhões; 7º - 
Augusto e Giorgio Perfetti - US$ 6,9 bilhões; 8º - Paolo 
e Gianfelice Mario Rocca - US$ 3,7 bilhões; 9º - Piero 
Ferrari - US$ 3,4 bilhões; e 10º - Ennio Doris - US$ 3,3 
bilhões (ANSA).

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que o PIB em 2020 
será de pelo menos o dobro do 
resultado deste ano. De acor-
do com o ministro, a economia 
brasileira deverá encerrar o ano 
corrente com crescimento de 
pouco menos de 1% e. em 2020, 
esse número será de 2% ou 2,5%.
“É a primeira vez que você tem 

essa combinação de crescimento 
com inflação descendo”, disse o 
ministro ao participar de evento 
promovido pelo jornal O Estado 
de S. Paulo. “O crescimento eco-
nômico está começando lento, 
mas, seguramente, já vai ser mais 
do que o dobro no ano que vem, 
do que neste ano”, destacou.
Guedes informou que, em uma 

semana, deverá avançar no Con-
gresso Nacional a chamada MP do 
Saneamento, que trata de inves-
timentos privados no setor. “Virá 
uma onda de investimentos em 
saneamento. A privatização dos 
investimentos em saneamento 
irá realmente trazer saneamento 
para as cidades brasileiras”, res-
saltou (ABr).

Crescimento de 2020 será o dobro do deste ano


