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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para

Morador de prédios
Possível causa de
hipertensão e
diabetes em adultos
O líder
que incentiva os empregados
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Como é previsto o compartilhamento e agregação das bases temáticas à integradora, o Decreto
já prevê caminhos para a interoperabilidade das
diferentes bases governamentais. Para tanto,
determina que “os custodiantes de dados disponibilizarão aos órgãos e às entidades os dados de
compartilhamento amplo e restrito hospedados
em suas infraestruturas tecnológicas, por meio das
plataformas de interoperabilidade, condicionado
à existência de solicitação de interoperabilidade
e à ciência ao gestor dos dados”.
Se houver inadequação entre o mecanismo
de compartilhamento de dados fornecido pelo
custodiante ao solicitante “o recebedor de dados
arcará com os eventuais custos de operacionalização”. E embora seja responsabilidade dos órgãos
os custos de adaptação de suas bases temáticas
para viabilizar a interoperabilidade com a base
integradora, também é previsto que eles podem
ser eventualmente assumidos pela Secretaria de
Governo Digital do Ministério da Economia, que
vai pilotar o processo.
O Comitê Central de Governança de Dados determinará regras, orientações e diretrizes sobre
compartilhamento, aprovará a inclusão de novos
dados na base e criará a estratégia de viabilização
do Cadastro Base do Cidadão. Referido Comitê será
composto por dois representantes do Ministério
da Economia, “dentre os quais um da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital, que o presidirá, e um da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil”, além de representantes da Casa Civil, CGU, Secretaria-Geral da
Presidência da República, AGU e INSS.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

C

netjen@netjen.com.br

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br.

6º - Pesaro - 70,63%; 7º - Treviso
- 70,41%; 8º - Belluno - 70,18%;
9º - Oristano - 69,01%; e 10º Ferrara - 68,55% (ANSA).
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon
Taphorn

Trento apresentou os melhores índices de qualidade do ar.

locadas: 1º - Trento - 81,20%;
2º - Mântua - 80,59%; 3º - Bolzano - 76,40%; 4º - Pordenone
- 75,45%; 5º - Parma - 74,72%;

Eduardo Moisés

ambém há previsão em aludido decreto sobre
a troca de dados entre os entes públicos
como regra da administração. Ficam de
fora dados da Receita Federal.
Os dados considerados restritos ou específicos
exigirão autorização prévia para compartilhamento.
O intuito é que o Cadastro Base do Cidadão
resulte em um meio unificado de identificação
junto a serviços públicos, com cruzamento a
partir do CPF. Por isso, a chamada ‘base integradora’ nasce a partir do Cadastro de Pessoa Física,
mas será acrescida de outros dados, provenientes
de bases temáticas, nessa ordem:
I - número de inscrição no CPF;
II - situação cadastral no CPF;
III - nome completo;
IV - nome social;
V - data de nascimento;
VI - sexo;
VII - filiação;
VIII - nacionalidade;
IX - naturalidade;
X - indicador de óbito;
XI - data de óbito, quando cabível; e
XII - data da inscrição ou da última alteração
no CPF.

Reflexões
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, empreendimentos 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
significativos, mudanças na vida e expansão. Abra suas asas
e voe. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias

Cadastro Base do Cidadão

Em 10 de outubro passado foi publicado
o Decreto assinado pelo Presidente Jair
Bolsonaro que dá mais um passo no projeto
de um cadastro único nacional de fácil
compartilhamento entre os órgãos públicos
federais, através do qual serão unificadas
as informações biográficas, biométricas e
cadastrais do cidadão a partir do seu CPF.

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP
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dia, e Bolzano (76,4%), no
Trentino-Alto Ádige. Entre os
50 primeiros mais bem posicionados estão grandes cidades
como Bolonha (13º), Florença
(24º), Perugia (26º) e Milão, que
perdeu nove lugares e ocupa a
32ª colocação.
A capital italiana terminou
na 89ª colocação, com apenas
39,8% pontos. Turim, por sua
vez, está uma posição a frente
de Roma, com 40,3% pontos. Já
a cidade de Catania ficou com
o último posto. A cidade que
ganhou mais posições na lista
foi Agrigento (59º), que subiu
44 degraus. Já Isernia (99º)
despencou 43.
Confira as 10ª primeiras co-

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br

3/aid. 4/fast — trim. 6/cativo. 8/caroteno.

Trento, na região do Trentino-Alto Ádige, foi avaliada pela
primeira vez como a cidade
“mais verde” da Itália, segundo
um relatório elaborado pela
ONG Legambiente e divulgado na segunda-feira (28). A
capital do Trentino-Alto Ádige
assumiu a ponta do ranking,
que avaliou nesta edição 104
cidades, por ter apresentado os
melhores índices de qualidade
do ar, utilização de transporte público pela população e
mobilidade, como o uso de
bicicletas.
Trento ficou na liderança
da lista com uma pontuação
de 81,20%, sendo seguido por
Mântua (80,6%), na Lombar-

ANSA

Trento é avaliada como a cidade ‘mais verde’ da Itália
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Programa Nacional de Alimentação Escolar.
No primeiro semestre deste
ano, foram realizadas 730 horas
em assistência de maquinários e
implementos para mecanização
das lavouras e, anualmente, é
realizada, em média, a recuperação de 8 km de estradas

As ações são de suporte ao homem no campo, sendo o poder
público responsável por: disponibilização de maquináriospara
as lavouras; recuperação das
estradas rurais; incentivo ao
cooperativismo; garantia de recursos oriundos dos Programas
de Aquisição de Alimentos e
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PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Empresa pretende pagar ajuda de custo ao funcionário, terá incidência
de encargos, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE EFETUAR A DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO QUE
RETORNA DE FÉRIAS?
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há estabilidade ao
empregado que retorna de férias, podendo ser feita a demissão, exceto
se constar cláusula de estabilidade em convenção coletiva de trabalho.
ANOTAÇÕES FORA DE ORDEM NA CTPS
Empresa efetuou as anotações de férias fora da ordem cronológica do
período aquisitivo da concessão, como proceder? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Quando o funcionário paga pensão alimentícia e tem o valor descontado em folha de pagamento, quando está afastado por auxílio doença,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
NA DEMISSÃO POR ACORDO MÚTUO A EMPRESA DEVE INDENIZAR
O PERÍODO DE ESTABILIDADE, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos
que ao empregado estável não é possível rescisão por acordo, devendo, se
for da vontade do empregado, pedir demissão conforme art.500 da CLT.
AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Funcionário possui direito a 60 dias de aviso prévio. Na rescisão por
mútuo acordo, como deve ser efetuado o cálculo sobre os dias trabalhados e ou indenizados? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMISSÃO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL
Produtor Rural, ao emitir nota de venda de sua produção de alface e
demais produtos hortícolas, para empresa enquadrada no Simples
Nacional deve reter a contribuição previdenciária. Qual a alíquota?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Guilherme Baﬃ/Reprodução

Produtores rurais de Rio Preto contam com apoio de programa
de aquisição de alimentos desenvolvido pela Prefeitura.

2010
CENOFISCO
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rurais. O número de agricultores familiares beneficiados
pelas compras públicas saltou
de 48 (2016) para 150 (2018).
As compras realizadas da
Agricultura Familiar saltaram
de R$ 677.552,06 (2016) para
R$ 3.056.900,59 (2018). A variedade de gêneros produzidos
passou de 13 para 19 e a renda
anual por produtor/DAP/ano
poderá atingir R$ 46.500,00
em 2020.
A Alimentação Escolar: de
segunda a sexta-feira, 137 mil
refeições são servidas aos 40 mil
alunos – que têm de 4 meses a
14 anos de idade – da rede municipal de ensino em São José
do Rio Preto. A Alimentação
Escolar é tratada com a máxima
responsabilidade, tendo como
característica a aquisição de
produtos da Agricultura Familiar. Nos pratos, a variedade
e a qualidade dos alimentos
frescos, direto dos pequenos
produtores para os refeitórios,
fazem toda a diferença.
O Programa Alimenta Rio
Preto fortalece as compras
públicas da Agricultura Familiar, cria projetos de produção
própria e organiza o abastecimento alimentar em todo o
município (ABr).
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O Programa Alimenta Rio Preto começou a ser estruturado um ano antes a fim de integrar o abastecimento
alimentar do município, envolvendo o clico de atividades desde a produção no campo à mesa do cidadão
Secretaria Municipal de
Agricultura é a responsável pela articulação
e coordenação das políticas
públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), que
tabalha de maneira articulada
e conjunta para garantir que o
Direito Humano à Alimentação
Adequada em quantidade e em
qualidade seja uma realidade no
âmbito municipal.
O programa está integrado
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODSs, da
ONU, dos quais São José do Rio
Preto é signatário. Também está
em sintonia com a resolução da
Assembleia Geral da ONU, que
firmou o período de 2019 a 2028
como a Década da Agricultura
Familiar. O município passou
a implementar hortas próprias
para garantir uma quantidade
mínima de gêneros alimentícios
para atendimento da demanda
dos equipamentos públicos
municipais.
Assim, foi criada a Horta de
Schmitt e reorganizada a Estufa
Hidropônica com capacidade
de produção de 20 ton/mês,
revertida ao Banco Municipal
de Alimentos. Além disso, foram incentivadas as hortas em
escolas e entidades parceiras.
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