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ram um acordo de cooperação. O evento foi realizado na sede do Grupo 
Bandeirantes no Morumbi, em São Paulo. O contrato prevê produções 
conjuntas e compartilhamento de conteúdo com o objetivo de reforçar 
a cooperação e promover o desenvolvimento das relações entre os dois 
países. O China Media Group reúne os principais veículos de comunicação 
chineses, como a rede de televisão aberta CCTV e o canal internacional 
de notícias CGTN. Os dois grupos vão realizar trocas e cooperação de 
programas e matérias, assim como coberturas jornalísticas conjuntas. 

E - Parceiros no On-line 
O Banco Inter acaba de lançar o seu Super App, uma plataforma que 
vai além dos serviços bancários e oferece uma experiência ainda mais 
completa. Agora, os correntistas poderão realizar compras de produtos 
de suas marcas favoritas, dentro do aplicativo da Conta Digital e obter 
vantagens como cashback direto na conta. Entre os parceiros, America-
nas, Renner, Marisa, Ali Express, Nike, Submarino, Netshoes, Olympikus, 
Natura, Jequiti, Carrefour, Consul, Eletrolux, HP, Nextel, Asus, Drogasil 
e Sem Parar. Ao todo, mais de 60 marcas são encontradas na área de 
Shopping. O Banco Inter será remunerado pelos varejistas e repassará 
parte desse valor aos clientes, em forma de cashback.

F - Música Coreana
O k-pop vai invadir o Hopi Hari no próximo sábado (16): é o KHari, 
evento que reúne fãs da música popular coreana com covers, workshop 
de dança e o conhecido random play dance, quando toca um trechinho 
da música e quem sabe vai pro meio da roda dançar. Os grupos cover de 
dança B2 e Rocket, e de canto Cupid e Paradyzo se alternam no palco 
da Rua di Kaminda. Também faz parte do line-up confi rmado a presença 
do Eve, grupo brasileiro feminino de músicas autorais que se inspira no 
k-pop e na música brasileira em suas composições, além da boy band 
Wibe. O passaporte está disponível no site: (www.hopihari.com.br). 

G - Hirota e Carrefour
A rede de Supermercados Hirota Food e o Carrefour Brasil anunciaram 
uma parceria para oferecer pratos prontos, refrigerados e saudáveis. 

A - Pronunciamentos Contábeis
A Academia Paulista de Contabilidade produziu a obra “Acadêmicos 
explicam os Pronunciamentos Contábeis – Contribuição da Academia à 
disseminação do Conhecimento Técnico”, que traz  22 artigos técnicos, 
dos quais 19 são sobre os Pronunciamentos Contábeis, inclusive o das 
PMEs, além de estudos sobre as IPSAS e o Relato Integrado. O livro foi 
lançado durante a 26ª Convenção dos Profi ssionais da Contabilidade 
do Estado, que aconteceu entre 4 e 6 de novembro, e está disponível 
na versão eletrônica e interativa, na forma de e-book, no site (www.
apcsp.org.br).

B - Ciência de Dados
A J!Quant, consultoria especializada no uso de ciência de dados para 
solução de problemas complexos em diversos tipos de negócios, acaba 
de lançar seu próprio curso de Formação Prática em Ciência de Dados. 
Durante quatro meses os alunos aprendem com equipe de cientistas de 
dados o uso de conceitos na prática, incluindo escrever seus próprios 
códigos e implementar projetos completos, desde o levantamento dos 
objetivos do negócio até o monitoramento da qualidade dos modelos. 
A ideia é oferecer uma opção efi ciente para qualifi car profi ssionais, de 
modo que se tornem capazes de conduzir a resolução de problemas reais 
e complexos. Saiba mais: (http://jquant.rds.land/jqacademy).

C - Marcas e Patentes
As empresas brasileiras terão mais uma oportunidade de acesso a tecnolo-
gias desenvolvidas em outros países. O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e o Escritório Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO) 
anunciaram a adesão do Brasil a uma plataforma internacional de compra, 
venda e licenciamento de direitos de propriedade industrial, a IP Market-
place. A ferramenta vai benefi ciar principalmente os pequenos negócios da 
área de tecnologia. A participação na plataforma é gratuita e está aberta a 
empresas, universidades e pessoas físicas em: (https://ip-marketplace.org/). 

D - Produções Conjuntas
O Grupo Bandeirantes de Comunicação e o China Media Group assina-

A princípio, são oferecidos 30 pratos prontos para três unidades do 
Carrefour. A primeira loja que recebeu os produtos foi o Carrefour Ex-
press, da Av. Paulista. Nesta semana, chegará ao Carrefour Market, na 
Vila Olímpia, e, na próxima, no Hipermercado Carrefour no Shopping 
Eldorado. Serão oferecidos pratos brasileiros, massas, molhos, sopas, 
esfi has e comida japonesa. Alimentação é um dos grandes vetores do 
Hirota, que está investindo US$ 10 milhões em uma nova fábrica e centro 
de distribuição, em São Bernardo do Campo.

H - Programa de Estágio 
 Estão abertas as inscrições para o G.Start, programa de estágios da 
Gerdau. A empresa dispõe de 140 vagas em unidades de 9 estados. 
Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro 
de 2021, em cursos como direito, engenharia, administração, ciências da 
computação, geologia,  comunicação, economia, sistema de informação, 
ciências contábeis, psicologia e RH entre outros. O programa visa formar 
novos profi ssionais capazes de solucionar, de forma ágil e simples, os 
desafi os do mercado. As inscrições podem ser feitas em: (http://recru-
tamento.ciadeestagios.com.br/gerdau/). 

I - Fotos de Microscópio
Acaptura de imagens através de um microscópio pode parecer nada se 
comparada a obras de artistas como Van Gogh e Tarsila do Amaral. Mas é 
arte também. O 18º Concurso MetMat de Fotomicrografi as de Metalurgia 
e Materiais da Poli/USP, está recebendo fotomicrografi as científi cas de 
estudantes de graduação e pós-graduação, engenheiros, pesquisadores 
e técnicos de universidades ou empresas do Brasil inteiro. São duas 
categorias para a disputa: microscopia óptica e microscopia eletrônica. 
Todas as obras devem estar relacionadas com aspectos microestruturais 
da área de Engenharia Metalúrgica e Materiais e devem seguir o tamanho 
de 20 centímetros por 30 centímetros. Mais informações: (http://www.
pmt.usp.br/Concurso2019/regulamento.htm).

J - Treinamento e Desenvolvimento
Entre os próximos dias 20 e 22, no Pro Magno, acontece Congresso 
Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, o maior congresso da 
América Latina sobre o assunto. Com o tema “É preciso se reinventar”, 
a jornalista Glória Maria promoverá refl exões para que os participantes 
encontrem em si caminhos para o autodesenvolvimento e para superar 
seus próprios limites. O principal foco do congresso, neste ano, é a 
aprendizagem, um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento, 
segundo a palestrante, que ressalta que se reinventar constantemente é 
um aspecto de muita relevância para a aprendizagem. Inscrições e mais 
informações: (https://abtd.com.br/cbtd).
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O fi m da multa de 10% 
do FGTS sobre demissões 

sem justa causa

O Governo enviará 

MP ao Congresso para 

extinguir a multa 

adicional de 10% 

do FGTS, pagas pelo 

empregador, quando 

ocorrem dispensas sem 

justa causa 

A medida não afetará 
a multa de 40% do 
FGTS. Isso significa 

que o trabalhador receberá a 
mesma quantia anteriormente 
prevista em lei e que haverá 
uma desoneração para o 
empresário. De acordo com o 
Secretário de Fazenda do Mi-
nistério da Economia, Waldery 
Rodrigues, a medida alivia os 
encargos trabalhistas para os 
empresários e adequa o orça-
mento para 2020. Isso porque a 
arrecadação era efetuada pela 
União e repassada ao FGTS. 

Essa transferência colabora 
para elevar o teto dos gastos, 
mecanismo de controle das 
despesas públicas incluídas na 
Constituição, em dezembro de 
2016, pelo Governo de Michel 
Temer. A matéria, há muito 
tempo conhecida, era objeto 
de inúmeras demandas no 
Judiciário por empresários que 
questionavam a sua inconsti-
tucionalidade. 

Instituída em 2001, a contri-
buição social, adicional de 10% 
às multas rescisórias, caracte-
riza-se pelo vínculo à fi nalidade 
para a qual foi criada: o custeio 
da atualização monetária dos 
valores depositados nas contas 
do FGTS, dos saldos dos meses 
afetados pelos Planos Collor I 
e Verão, entre 1º de dezembro 
de 1988 e 28 de fevereiro de 

1989 e no mês de abril de 1990.
Desde janeiro de 2007 as 

contas de FGTS estão sanadas, 
não mais havendo a neces-
sidade da continuidade da 
contribuição, tendo em vista 
que a última parcela semes-
tral devida aos trabalhadores 
já havia sido creditada pela 
Caixa nas contas vinculadas 
daquele ano. 

Em meados de 2012, o Con-
gresso aprovou o projeto que 
estabelecia prazo fi m para a 
contribuição social da multa de 
10%. A então presidente Dilma 
Rousseff, em 2013, acabou por 
vetar o projeto. À época, a Pre-
sidência da República admitiu 
o esgotamento de sua fi nalida-
de. Porém, afi rmava que, caso 
sancionada, levaria à redução 
de investimento em programas 
sociais e em ações estratégicas 
de infraestrutura, custeadas 
por meio do FI-FGTS. E que a 
medida impactaria fortemente 
o desenvolvimento do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida.

Ainda, segundo o atual Se-
cretário de Fazenda, a decisão 
de extinguir a contribuição 
social, representada pelo 
adicional de 10% da multa do 
FGTS e três outras decisões 
que serão tomadas nas próxi-
mas semanas, todas por MPs, 
objetivam abrir espaço no 
teto dos gastos, embora não 
informando o conteúdo delas.

Assim, caminha o Governo 
Federal para medidas que 
desonerem o empregador. 
Cabendo nesse ínterim, que o 
Congresso endosse tais ações 
para a diminuição do custo 
Brasil. 

 
(*) - É advogado da área tributária do 
escritório Andrade Silva Advogados.

Dijalmas Bispo (*)

O consumidor irá se depa-
rar com mais lançamen-
tos e as estimativas de 

venda são de aumento de 5%.  
Diante da oferta ampliada a 
cada ano, o consumidor nota a 
diferença nos valores entre os 
produtos disponíveis. 

A APAS realizou um levan-
tamento para comparar o 
valor das principais marcas 
comercializadas nos supermer-
cados em relação à produção 
de panifi cadora própria e a 
diferença chegou a 75%. Nos 
supermercados, os produtos 
líderes possuem o apelo de 
uma marca forte, embalagem 
diferenciada e promoção de 
vendas por meio de uso de pra-

O consumidor irá se deparar com mais lançamentos.

O governo extinguiu a multa 
adicional de 10% do FGTS de 
demissões sem justa causa. A 
decisão faz parte da MP 905, 
que criou o Programa Verde 
e Amarelo, voltado para a 
criação de empregos para os 
jovens. A MP foi publicada 
na edição de ontem (12) do 
DOU, e não altera o pagamen-
to da multa de 40% para os 
trabalhadores .

A multa adicional foi criada 
pela Lei Complementar 110, de 
2001. Em outubro, o secretário 
especial de Fazenda do Minis-
tério da Economia, Waldery 
Rodrigues, anunciou que o 

governo iria propor a extinção 
da multa.  O fi m da multa abrirá 
uma folga de R$ 6,1 bilhões no 
teto de gastos para o próximo 
ano. Isso porque o dinheiro da 
multa adicional deixará de pas-
sar pela conta única do Tesouro, 
não sendo mais computado 
dentro do limite máximo de 
despesas do governo. 

Atualmente, as empresas 
pagam 50% de multa nas 
demissões sem justa causa. 
Desse total, 40% fi cam com o 
trabalhador. Os 10% restantes 
vão para a conta única do Te-
souro Nacional, de onde são 
remetidos para o FGTS (ABr).

Mais 13 plantas frigorífi cas brasileiras foram 
habilitadas para vender carnes à China, con-
forme comunicado do órgão sanitário chinês 
(GACC) enviado ao Ministério da Agricultura. 
Foram habilitadas cinco plantas de carne bovi-
na, cinco de suínos e três de aves. O anúncio foi 
feito ontem (12) pela ministra Tereza Cristina. 
“Temos tudo para entregar ao mundo nossa 
produção”, disse a ministra, na abertura da 
Agrobit Brasil 2019, em Londrina.

Os cinco frigoríficos de carne suína estão 
no Rio Grande do Sul, além de uma unidade 
de carne bovina. São Paulo e Mato Grosso 
tiveram, cada um, duas unidades habilita-
das pelos chineses. Os demais frigoríficos 
que podem exportar para a China ficam em 

Goiás, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. 
As plantas de bovinos habilitadas pela China 

são: Marfrig Global Foods, em São Gabriel (RS); 
Frigorífi co Sul, em Aparecida do Taboado (MS); 
Naturafrig Alimentos, em Pirapozinho (SP); 
Marfrig Global Foods, em Pontes e Lacerda 
(MT) e JBS, em Senador Canedo (GO).

Os frigorífi cos de carne suína são todos no Rio 
Grande do Sul: BRF, em Lajeado; Cooperativa 
Central Aurora Alimentos, em Sarandi; JBS 
Aves, em Caxias do Sul; Seara Alimentos, em 
Três Passos e em Seberi. Foram habilitadas as 
plantas de aves de Zanchetta Alimentos, em 
Boituva (SP); União Avícola Agroindustrial, 
em Nova Marilândia (MT) e Unita Cooperativa 
Central, em Ubiratã (PR) - (AI/Mapa).

Foram habilitadas cinco plantas de carne bovina, cinco de suínos e três de aves.
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Brasileiro espera 
melhora no 2º 
semestre de 
2020

A nova edição da pesquisa 
Perspectivas 2019: ‘Expec-
tativa dos Brasileiros com o 
Cenário Econômico e Social”, 
realizada pela parceria Acrefi /
Kantar, aponta que o brasileiro 
demonstra otimismo e espera 
melhora da economia a partir 
do 2º Semestre de 2020. Se 
nos últimos três anos o levan-
tamento mostrava que 17% 
estavam propensos a fazer um 
fi nanciamento, atualmente o 
percentual saltou para 45%. 

Outro dado que desperta 
atenção, é que a situação do país 
está melhor para a população, 
sendo vista como ótima ou boa 
por 17% da população. Também 
houve redução da avaliação do 
cenário que era considerado 
péssimo, caindo de 20% para 
15%.  “Há 3 anos atrás o cenário 
era desesperançoso em muitos 
aspectos, atualmente a popula-
ção já percebe alguns avanços, 
com consciência dos desafi os 
que temos ainda pela frente”, 
destaca Viviane Varandas, da 
Kantar Insights. 

Para o presidente da Acrefi , 
Hilgo Gonçalves, o Brasil vive 
um importante momento de 
transformação cultural, onde 
cada vez mais a população 
tem se mantido muito atenta 
a todos os acontecimentos e, 
com isto, está mais consciente 
em suas decisões. “A aprovação 
das reformas da Previdência e 
o início do debate sobre a Re-
forma Tributária, com certeza, 
dão sustentabilidade a melhoria 
da confi ança que a situação 
econômica do Brasil será me-
lhor nos próximos anos” (AI/
Acrefi /Kantar).

Panetones podem custar
4 vezes menos que marca líder

Não importa a preferência, o panetone e o chocotone estão presentes em mais de 50% das casas 
durante as festas de fi m de ano

própria dos supermercados (ou 
terceirizados), os mesmos pane-
tones e chocotones têm preços 
bem mais competitivos: entre 
R$7 e R$9. Esses preços dos pa-
netones e chocotones sofreram 
aumento quando comparados 
com o ano passado. 

Segundo pesquisa mensal 
da APAS, a projeção é que o 
produto fi que até 5% mais caro 
quando comparado com 2018. 
“O principal motivo é a farinha 
de trigo, que é importada. Com 
o dólar estabilizado em R$4 
desde agosto, o impacto será 
percebido nas gôndolas até as 
festas de fi m de ano”, explica 
o economista da APAS, Thiago 
Berka (AI/APAS).

teleiras mais atraentes. Assim, 
os preços para panetones de 
500g fi cam, em média, R$28, 
podendo chegar a R$35.

Quando analisadas as marcas 
secundárias, o preço de um mes-
mo produto de 500 gramas custa 
cerca de R$17. Já na produção 

Mais 13 frigorífi cos podem 
exportar carne para a China

Extinta a multa adicional 
de 10% do FGTS


