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Edvaldo Veiga, afirmou que o
setor “está aquecido”. “Essa
tecnologia é muito importante,
pois diminui as fraudes. Em
eventos esportivos, por exemplo, ela consegue identificar se
existe alguém que não deveria
estar ali”, disse. De acordo
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Quando acompanhamos de perto as
mudanças de comportamento de indivíduos
e da sociedade, pelo ponto de vida da moda
e do estilo de vida, o que vestimos diz muito
sobre a nossa época.

ão apenas as roupas, mas os hábitos
que as acompanham, cumprem
o papel de cronistas do nosso
tempo. Por isso é tão curioso acompanhar o
surgimento de ternos laváveis como marcas
importantes têm oferecido.
Um dos primeiros que ouvi falar foi o Wash
& Go, feito com a lã especial Techmerino,
matéria-prima da Z Zegna, um braço mais
jovem da tradicional marca italiana de
alfaiataria. Segundo a descrição do produto,
ele pode ser lavado em máquinas caseiras
e usado logo após de secar. Eu ouvi um
relato uma vez de alguém que fez isso e não

^^^VZMLYUJJVTIY

,ÄJPvUJPH
8\HSPKHKL
*VUÄHUsH

ReflexõesReflexões
AS PORTAS ESTÃO SE ABRINDO
Inspiração Diária de Kate Spreckley

Os efeitos purgativos deste mês podem fazer com que você
sinta que está passando por vários obstáculos, mas as mudanças
resultantes serão para melhor. Sua energia pessoal está sendo
fortalecida e as forças energéticas estão sendo reequilibradas
dentro de você. Este processo irá gerar uma fonte abundante
de energia e inspiração para iluminar as criações que você
precisa trazer à luz. Isso pode não ser fácil, mas se você se
render a isso, será um momento de crescimento catártico,
libertador e estimulante. Seja gentil consigo mesmo, pois os
problemas que estão surgindo para serem esclarecidos estão
profundamente enraizados e são complexos. Mova-se com
o que está chegando e as mudanças que você precisa fazer.
Ao fazer isso, você permite que as portas para o seu destino
se abram e a próxima fase de sua jornada evolutiva comece.
Muito amor, Kate
https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

Previsão é que enchentes continuem nos próximos dias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

ANDRÉ DO VAL (*)

gostou do resultado. O ideal é que este tipo
de roupa seja lavado dentro de um desses
saquinhos perfurados em que é de costume
lavar lingerie.
Porém eu peguei em um na loja, e dá
pra sentir claramente que é um material
esportivo. Ou seja, é diferente do que
conhecemos como um terno e costume
convencional. E é essa a mudança de
comportamento. Ele não se pretende a
ser um terno ou costume convencional, é
uma proposta de uso mais contemporânea
mesmo, não tem forro, o caimento é mais
solto… Ficaria bem com camisetas e tênis.
Ainda assim, usar um terno ou um paletó
avulso sempre dá uma impressão de mais
arrumado, mesmo que seja uma nova
versão despretensiosa e menos polida. Na
Hugo Boss, a proposta do Washable Suit é
muito parecida: a de alfaiataria inteligente
para um homem moderno, pois não tem a
necessidade de lavagem à seco. São três
opções de tecidos diferentes para os ternos
laváveis, especialmente desenvolvidos e
ﬁnalizados para resistir aos efeitos da água e
da lavagem.
O terno deve ser passado à ferro em
temperatura baixa após passar pela máquina
de lavar para garantir um caimento e
acabamento adequados. Sem forro, tem
ombros suaves e uma reduzida estrutura
interna, enquanto o cós das calças é macio
e fácil de lavar. Paletó e calça podem ser
vendidos separadamente. Tudo adaptado
para o dia a dia do homem contemporâneo,
sem perder a classe.
(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos
e individuais (www.andredoval.com.br).

Obra de
Gabriel
García
Márquez
considerada um
clássico da
Literatura
mundial
Clima (?):
é caracterizado por
alta umidade e elevadas temperaturas
Nativa do
maior dos
continentes
Negativa

Hortaliça
da família
da couve e
do agrião

© Revistas COQUETEL

"(?)-Duni-Tê", música Função do "backup"
(Inform.)
Monogra- infantil
ma de dos anos O comércio de vendas
1980
em grosso volume
"Queila"

Variedade Postar-se de pés
de uva car- levantados e com a
nuda com cabeça para baixo
sementes Imitação de latido

Amuleto do
Candomblé
Alcatrão,
em inglês

(?) e
salvos:
livres de
perigo

(?) Aguiar,
jornalista
esportivo
Carro,
em inglês
Latitude
(abrev.)

"Erva", em
"caatinga"
Apelido de
"Antônio"

Ex-atleta
de Vasco
e Palmeiras (fut.)

Posição
praticada
na ioga

Abaixo-(?), manifesto
público (?) da poupança, polêmica medida do governo Collor

Ocorrência
comum em
processos
seletivos

Cantor de
"A Morte
do Vaqueiro" (MPB)
(?)-Tsé,
filósofo
Danny Glover, ator
Cartãopostal
carioca,
na Urca

Forma de
circuitos
da Nascar
(autom.)

BANCO

Local de
visitação
pública a
animais

Letra do
símbolo da
Maçonaria

Desinência verbal
do infinitivo
Opção de hospedagem em viagens
(?) Barros,
cantora
gospel
carioca

Governo
(abrev.)
Aliança do
Atlântico
Norte
(sigla)

Veículo de
filmes de
ficção
científica

Exaltar;
glorificar

Sílaba
tônica de
"fonte"
(Gram.)

(?) Lanka:
o antigo
Ceilão
(Geog.)

Palavra
"temida"
pelo procrastinador
63

Solução
P
L
A
N
T
A
R
B
A
N
A
N
E
I
R
A

C

São três opções de tecidos diferentes para os ternos
laváveis, especialmente desenvolvidos e finalizados
para resistir aos efeitos da água e da lavagem.
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CONTRATAÇÃO ROTATIVA
Empresa pretende contratar funcionário para trabalhar nos meses de
outubro/novembro, demite e recontrata em fevereiro de 2020, como
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
QUAIS OS PRAZOS PARA ENVIAR TELEGRAMAS PARA O FUNCIONÁRIO, ANTES DA DEMISSÃO POR ABANDONO?
A empresa deverá enviar durante os 30 dias de afastamento injustificado os telegramas com aviso de recebimento. A empresa poderá
começar a informar a partir da primeira semana de faltas. Deverão
ser enviados no mínimo 3 telegramas.
EFETUAR HORAS EXTRAS COMO ROTINA
Funcionário efetua todos os dias 1h extra, existe algum impedimento
com essa rotina, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
AVISO PRÉVIO ESTENDIDO
Funcionário como proceder com o aviso prévio para funcionário que
trabalha 20 anos na empresa? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
QUAL O VALOR MÍNIMO DE IMPOSTO DE RENDA QUE PODE SER
DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO?
Conforme dispõe o artigo 67 da Lei 9430/96, o mínimo a ser descontado
de imposto de renda de um funcionário é de R$10,00.
RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE
Empresa recolheu em duplicidade os valores previdenciários via GPS e
via DCTTWeb, como proceder para compensar? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIA
Pode ser efetuada transferência de funcionária para outra onde a socia
faz parte do quadro societário? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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inundando a cidade.
As marés são influenciadas pelo ciclo lunar e por
fenômenos meteorológicos,
como tempestades e o vento
de siroco, uma corrente de
ar quente proveniente do
deserto do Saara, mas fatores
como o aquecimento global e
o assoreamento do solo lagunar também contribuem para
as enchentes. A temporada
de alagamentos desse ano,
porém, tem causados sérios
danos à cidade.
Na maré alta de 187 centímetros, a cripta de um dos
maiores símbolos de Veneza,
a Basílica de São Marco, ficou
alagada. O governo italiano já
declarou emergência em Veneza e aprovou a destinação
de 20 milhões de euros para
intervenções imediatas. De
acordo com o prefeito Luigi
Brugnaro, a cidade pode
sofrer danos de 1 bilhão de
euros com as cheias (ANSA).

A cidade de Veneza, no
norte da Itália, tenta contabilizar os danos das quatro
enchentes registradas em
apenas uma semana - a última
ocorreu domingo (17), com
um volume de água de 150
centímetros. Há previsão de
que o fenômeno conhecido
como “maré alta” aconteça
novamente pelos próximos
dias, mas sem ir muito além
dos 100 centímetros.
Na semana passada, Veneza
ficou alagada com enchentes
históricas de 150 centímetros
e 187 centímetros - esta última passou a ser considerada a
pior dos últimos 50 anos. Veneza sofre regularmente com
as enchentes, chamadas em
italiano de “acqua alta”. Mais
comum entre o fim do outono
e o início do inverno europeu,
esse fenômeno ocorre quando
o nível do Mar Adriático sobe
e invade as águas da lagoa,

ANSA

Com alagamentos, Veneza contabiliza danos de maré alta
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sistema em sua arena. No Egito,
a tecnologia marcou presença
nos duelos da seleção na Copa
Africana de Nações deste ano.
Já na Itália, a Udinese estuda
implantar a biometria facial na
Dacia Arena.
O CEO da Security Care,
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Biometria facial foi usada com sucesso em jogos na
Copa América 2019.
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com um relatório elaborado
pela Fortune - Business Inside, intitulado “Segurança nos
estádios”, o investimento em
sistemas de proteção em arenas esportivas totalizou US$
6,2 milhões em 2017.
Jung Park, CEO e fundador
da InovaMind, afirmou que o
reconhecimento facial pode
ser usado em diversos setores
do estádio. “O uso é bem amplo.
Nos estádios, querem utilizar
para venda de ingressos e na
entrada dos torcedores. As
pessoas querem ir a um show
ou estádio de futebol e se sentir
seguras”, disse. A tecnologia
é capaz de identificar uma
pessoa no meio da multidão
em “milésimos de segundos”,
evitando que torcedores proibidos frequentem eventos
esportivos (ANSA).
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competição foi o primeiro evento esportivo no
Brasil a usar esse tipo
de sistema, que tinha como
objetivo manter vândalos e
foragidos da Justiça longe das
partidas.
Na Arena do Grêmio, a tecnologia ajudou a polícia a impedir
a entrada de três argentinos
que tinham um histórico de
mau comportamento em estádios. O reconhecimento facial
também deve ser usado na
final da Copa Libertadores de
2020, no Maracanã, segundo o
governador do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel. Fora do Brasil,
a tecnologia já é usada na
Dinamarca.
O Brondby, um dos principais
clubes do país, foi o primeiro
time do mundo a introduzir um
sistema de reconhecimento facial em seu estádio. Na Inglaterra, o Manchester City tem um
projeto piloto para introduzir o
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Com o objetivo de evitar confusões entre torcedores em estádios de futebol, diversos torneios, como a
Copa América 2019, aderiram ao uso da tecnologia de reconhecimento facial

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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Biometria facial vira arma para
elevar segurança em estádios

