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

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exõesRefl exões
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 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
Empresa deseja reduzir a jornada de trabalho e o salário, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS EM EMPRESA PÚBLICA, AS FOLHAS 
DEVERÃO SER ENVIADAS AO ESOCIAL?  

A empresa pública é considerada uma entidade empresarial e não 
faz parte do grupo da administração pública para envio do eSocial, 
entendimento que decorre da leitura do Anexo V da IN RFB nº 
1863/2018. Portanto, a empresa pública deve cadastrar o bolsista 
no evento S-2300 código 903 (bolsista lei nº 8.958/1994) e deve 
informar o valor da bolsa no evento S-1200.

INDENIZAR A ESTABILIDADE
Empresa pretende demitir funcionária durante a licença maternidade 
e indenizar a estabilidade, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBIMENTO DE COMISSÕES PENDENTES
Funcionária recebe salário fixo + comissão, entretanto as vendas 
são parceladas, recebendo a comissão após o pagamento. Na 
rescisão, como será pago as comissões pendentes, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL DEVE RETER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
(1,5%) MESMO SE O CLIENTE FOR ÓRGÃO PÚBLICO?

Considerando o produtor rural pessoa física vendendo sua produção 
rural para empresas ou pessoa jurídica, inclusive órgão público, com-
petirá a estes compradores fazer a retenção na fonte de 1,5%, caso o 
este produtor rural não tenho feito opção de recolhimento pela folha 
de pagamento, conforme previsto na Lei 13.606/2018, artigo 14.

COMPENSAR O VALOR TOTAL PAGO EM DUPLICIDADE
Empresa recolheu o INSS em duplicidade, pode compensar o valor total, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Profissio-
nal que a-
companha
o cirurgião

Agitação
ausente na
calmaria

Os parques
que visitam
pequenas
cidades

Tipo de
caixa de 

transmissão
de carros

Área de
suporte de 
informáti-
ca (sigla)

Fazer
retumbar

(som)

Certa
régua

usada em
desenho
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oculto 

(?) Vargas:
1930 a
1945
(Hist.)

Membros 
acessórios
do pinguim

Direção
apontada
pela bússo-
la (abrev.) 

Encontra 
casual-
mente
(pop.)

Cartilha 
de alfabe-

tização 

Portal de
vagas de
empregos

Tipo de açú-
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Instrumento
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noscopia
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atriz
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Forma 
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Material
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Condição
de Anas-

tácia 
(Rel.)

Burro, em
inglês

A peça de
museu 

Estrela dos
15 anos

Imperador
romano

Por (?):
neste

momento  
LLL

Imbecil;
ignorante
Louco, em

inglês

(?) déco, estilo
arquitetônico

Que se dedicam 
a uma causa

Publicação
científica
Local do

happy hour

Capital
potiguar

O desafian-
te, no boxe

Demarca-
ção do raio

Escura;
caliginosa

A era das 
discotecas

Transporte 
mais usa-
do em fa- 
velas (pl.)

Fazer o (?),
decisão

natural da
pessoa
honesta

Agir como
a vidente

Diz-se das
pessoas 

marginali-
zadas so-
cialmente

Classificação indica-
tiva de filmes infantis

(?) vivo, objeto de
estudo da Biologia 

Passo óleo
Animal co-
mo Bambi

(Cin.)

Modo de funciona-
mento comum em
máquinas de café

expresso modernas

3/art — ass — mad. 4/sine. 5/sonda. 8/demerara. 9/tenebrosa.
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A consultora internacional 
de negócios, Marcya Ma-
chado, CEO da Prospera 

USA, Inc, é uma das referências 
do mundo corporativo para os 
empreendedores que desejam 
investir no mercado estaduni-
dense. “Quando empresários 
me procuram com o objetivo de 
expandir seus negócios para o 
território americano, percebo 
que, para alguns, fi ca muito 
difícil compreender como uma 
economia pode crescer com 
estas características”, frisou 
Marcya. 

O salário, nos Estados Uni-
dos, é pago conforme acordo 
entre empregador e emprega-
do, e as faltas, mesmo aquelas 
com justificativas, não são 
consideradas para pagamento 
de salário. “Não há licença ma-
ternidade paga, no entanto, em 
algumas regiões há falta de mão 
de obra, desde a especializada 
a não especializada”, reiterou. 
Mesmo sem os chamados “di-
reitos trabalhistas”, há proteção 
à pessoa e aos seus direitos, 
regras que devem ser obedeci-
das, mas não há protecionismo.

Segundo a CEO, é importante, 
aos executivos/empresas que 
desejam expandir, investir neste 
país, é pensar na criação de em-

As diferenças trabalhistas entre 
os Estados Unidos e o Brasil

Como explicar uma baixíssima taxa de desemprego em uma cultura onde não há FGTS, Férias, 13º 
salário e desconto de INSS?

O salário, nos Estados Unidos, é pago conforme acordo entre empregador e empregado.

pregos e na geração de impostos. 
Com relação ao desemprego, 
conforme índices do Jornal Sen-
tinel Orlando, na Flórida, a taxa 
caiu para 3,2% em setembro de 
2019. Na área metropolitana de 
Orlando, a queda foi ainda maior, 
2,8%. A taxa nacional foi para 
3,5% em setembro. 

Os serviços de educação e 

saúde foram responsáveis por 
quase 60 mil  novos empregos 
em 2018, seguidos por 49.200 
em serviços profi ssionais e em-
presariais e 30.300 em áreas que 
envolvem lazer e hospitalidade. 
Já o segmento da construção 
gerou 16.200 empregos no ano 
passado. “Pelo que podemos 
constatar, estamos a alguns 

anos de conseguir chegar a 
este patamar, principalmente 
nas questões trabalhistas que, 
no Brasil, cada vez mais destrói 
empresas e, de forma alguma, 
garante a proteção dos funcio-
nários”, fi naliza.

Fonte: Marcya Machado, CEO da Pros-
pera USA, Inc.

A CCJ da Câmara aprovou ontem (21) 
o projeto que dispensa o uso de faróis 
baixos durante o dia em estradas e rodo-
vias integradas a áreas urbanas. O texto 
aprovado também exige que as luzes de 
rodagem diurna se tornem equipamentos 
obrigatórios nos novos veículos a partir 
do quarto ano de vigência da lei, na 
forma e no prazo a serem estabelecidos 
pelo Contran. 

Essas luzes equivalerão ao uso dos 
faróis quando em trânsito nas estradas e 
rodovias. Conhecidas no mercado auto-
motivo pela sigla em inglês DRL (Dayti-
me Running Light), as luzes de rodagem 
diurna são geralmente fabricadas em 
LED e contornam os faróis dos carros. 

Dispensa de farol aceso durante o dia em rodovias urbanas
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faróis baixos em rodovias durante o dia.
O texto aprovado pela comissão é 

o substitutivo da Comissão de Viação 
e Transportes, que foi elaborado pelo 
deputado Hugo Leal (PSD-RJ). A re-
latora na CCJ, deputada Renata Abreu 
(Pode-SP), acolheu as mudanças feitas 
por ele. Como foi aprovado em caráter 
conclusivo, o projeto deve seguir di-
retamente para análise do Senado.  O 
texto aumenta ainda a penalidade para 
quem trafegar com os faróis desligados 
durante a noite, para diferenciar da nova 
exigência de uso dos faróis durante o 
dia. A infração passa a ser considerada 
grave. Hoje, é média (Ag.Câmara).

Uso de faróis baixos durante o dia em 

estradas e rodovias integradas a áreas 

urbanas.
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ãoSegundo uma recente pesquisa 
da ConsenSys, o Brasil registra, no 
mundo todo, o maior domínio de bus-
cas pela palavra “Bitcoin” (88%) em 
relação a “Ethereum” (4%), “Cripto-
moedas” (1%) e “Blockchain” (7%). 
Além de o dado representar um forte 
indício do interesse brasileiro por 
este mercado, ele ainda serve de 
estímulo para que as pessoas tenham 
acesso a uma educação fi nanceira 
correta sobre o assunto. 

De fato, a falta de conhecimento 
pode afastar as pessoas desse tipo 
de investimento e contribuir para 
disseminar informações incorretas. 
Para desfazer mal entendidos e tirar 
as dúvidas sobre o assunto, Daniel 
Coquieri, que é COO da BitcoinTrade 
, explica abaixo os 6 principais mitos 
sobre Bitcoin. 

1. Bitcoin não é rastreável - As 
transações com Bitcoins podem sim 
ser rastreadas. As técnicas para isso 
são as mesmas usadas para rastrear 
um e-mail ou outras informações di-
gitais. Em todo caso, quem investe 
em Bitcoin em algum momento vai 
querer transformar suas criptos em 
moedas tradicionais, como dólar ou 
real. Para isso, a pessoa precisará 
ter uma conta em uma exchange 
(onde serão exigidos dados pesso-
ais) e ainda terá de declarar este 
criptoativo para a Receita. 

2. Bitcoin é ilegal - Apesar de 
ainda não existir uma regulação 
específi ca para criptomoedas no 
Brasil, é incorreto dizer que a 
operação com Bitcoins é ilegal. A 
moeda pode ser inclusive usada 
como pagamento de vários pro-
dutos e serviços (como viagens, 
imóveis, jóias, diárias em hotels, 
ingressos para shows, roupas, entre 
outros) e ainda deve ser declarada 
no Imposto de Renda. Certamente, 
nem todos os estabelecimentos 
aceitam compras com Bitcoins, 
mas esta é uma tendência que tem 
ganhado cada vez mais a atenção 
do comércio. 

3. Bitcoin é baseado em mera 

especulação - Assim como um 

Conheça os 6 maiores mitos sobre Bitcoin

metal precioso, o Bitcoin também é 
fi nito, pois sabemos que ele é limita-
do a 21 milhões de unidades. Não é 
à toa que a criptomoeda é chamada 
de “ouro digital”. Por isso mesmo, 
o valor do Bitcoin está vinculado 
a esta oferta e pode ainda sofrer 
alterações com base em fatores 
que não apenas especulação, como 
planos de regular a moeda digital, 
comentários de políticos sobre o 
assunto e a chegada de novos crip-
toativos no mercado, entre outros. 

4. É necessário ter o valor 

inteiro de um Bitcoin para co-

meçar a investir - Na verdade, 
é possível começar a investir em 
porções pequenas de um Bitcoin. 
Cada corretora do mercado estipula 
o valor mínimo para realização de 
aplicações. Nesse sentido, geral-
mente é possível começar investindo 
com valores pequenos, de R$50 a 
R$100, que irá permitir que o usuário 
compre algumas frações de Bitcoin. 

5. Investir em Bitcoin não é 

seguro - O Bitcoin funciona com 
base na tecnologia do blockchain, 
que é uma cadeia de blocos de in-
formações na qual as transações são 
compiladas de forma criptografada, 
como em um “livro contábil” que 

registra os valores que são enviados 
e recebidos. Dessa maneira, esses 
dados fi cam armazenados em várias 
“bibliotecas” diferentes, fazendo 
com que seja muito difícil apagá-las. 

Para acessar um bloco, é necessá-
rio decifrar seu algoritmo e também 
o do bloco anterior, que precisaria 
do antecedente e assim em diante. 
O blockchain ainda é público, o que 
signifi ca que todas as pessoas podem 
ter acesso às transações e também 
auditá-las. A segurança da Rede 
Bitcoin ainda pode ser confi rmada 
pelo fato de nunca ter sido hackeada 
desde sua criação, em 2009. 

6. Bitcoin é um esquema de 

pirâmide - Em um esquema de 
pirâmide, não há nenhum ativo 
envolvido e o dinheiro se acumula 
de acordo com a entrada de novos 
membros, que sustentam os ganhos 
dos mais antigos. O Bitcoin, por sua 
vez, funciona em uma lógica bem 
diferente. Trata-se de uma moeda 
virtual, com estoque fi nito com 
cotação altamente volátil, e que 
pode ser comprada e vendida, do 
mesmo modo que outras moedas 
no mundo. 

Fonte e mais informações: 
(www.bitcointrade.com.br).

O Bitcoin é fi nito, limitado a 21 milhões de unidades.


