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INICÍO A COLUNA 
comentando o projeto 

“Uma Só Globo” que vai 
unir todos os braços do 
Grupo Globo (Exceto a 

Editora) em uma só empresa, plano que há  tempos 
era para ser apresentado.

PORÉM COM essa atitude a GloboSat terá uma 
grande baixa: Alberto Percegueiro, diretor-geral do 
sistema Globo há 25 anos, deixará seu cargo em janeiro. 
A saída dele foi anunciada na última segunda-feira.

PARA ROBERTO IRINEU MARINHO, 
presidente do Conselho de Administração, e Jorge 
Nóbrega, presidente-executivo do grupo, Alberto 
Percegueiro escreveu sua história na empresa pelos 
seus serviços prestados.

FIGURA FUNDAMENTAL na implantação 
da TV paga no Brasil, Percegueiro viu com desdém 
a chegada da Netifl ix ao mercado nacional. Tanto é 
verdade que no ano passado, durante um fórum de 
televisão, ele fez várias críticas.

DECLAROU INCLUSIVE á coluna que a gi-
gante do streaming “Estava fazendo m..” assim como 
a Globosat em sua estreia. Após 25 anos á frente da 
emissora, construindo a maior programadora de TV 

por assinatura da América Latina, ele resolveu encerrar 
sua carreira defi nitivamente. 

FÁBIO PANNUZIO ex apresentador do Jornal 
da Band (foi demitido da emissora),  atacou outra vez 
a Rede TV nesta semana em seu Twiiter para rebater 
Marcelo Carvalho sócio da Rede TV.

PANNUZIO DISSE que a Rede TV não tem bons 
anunciantes porque sua programação é um “verdadeiro 
lixo”. E disse mais, que Marcelo Carvalho é bolsominion  
e isso drena a credibilidade do seu jornalismo.

FONTES BEM informadas garantem que a Globo 
deve demitir até o fi nal deste ano 2.500 funcionários. 
De olho nessa informação a Record TV já está sondando 
alguns profi ssionais que, inclusive, já estão sem função 
na emissora.

ENTRE ELES: Regina Duarte, Zeca Camargo, 
Patrícia Poeta e Angélica. Para a Record TV são 
profi ssionais de muito talento e não podem serem 
descartados dessa forma. Assim que a Globo anunciar 
as demissões a Record contrata.

FRASE FINAL:  Lutar todos os dias para 
conquistas nossos objetivos, é a certeza da realização 
dos nossos sonhos.
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TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Confi ança. É um bom momento para começar a criar uma nova 
realidade. À medida que você continuar a passar pelas mudanças 
e transformações vibracionais, descobrirá que partes do velho 
você não são mais adequadas e esse é o momento perfeito para 
rever, e então defi nir suas intenções em relação aos seus objetivos 
e sonhos. Não pense pequeno, ou acredite que você não é digno, 
pois nada poderia estar mais longe da verdade. Veja isto como um 
renascimento na nova energia em que você já está vivendo, é que 
apenas alguns de vocês ainda estão aprendendo a andar de novo. 
Seja paciente consigo mesmo e com os outros enquanto você 
passa por esse processo. Libere as expectativas sobre o resultado, 
apenas mantenha seu foco no agora e siga o fl uxo. Um caminho 
mais fácil está diante de você. Pensamento para hoje: Eleve os 
seus padrões e ouse fazer as coisas de maneira diferente. É hora 
de criar uma nova realidade e manifestar a vida dos seus sonhos. 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

11 3531-3233 www.orcose.com.br
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Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PRÊMIO POR METAS
A empresa colocou em contrato, que em caso de atingir determinadas 
metas, a funcionária ganhará uma quantia a título de prêmio, terá 
encargos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA POSSUI FÉRIAS 
VENCIDAS, COMO PROCEDER?

A concessão do auxílio-doença pelo INSS suspende o contrato do 
empregado acometido por doença grave, ou seja, o segurado se 
encontra licenciado e não pode gozar férias ainda que estejam 
pendentes. Também não existe possibilidade de indenizar esse 
período de férias a ele por imprevisão legal.

COMEÇANDO COMO EMPREGADOR RURAL
Empregador rural que está começando as atividades como pessoa física, 
o SEFIP é feito com o CAEPF ou CEI? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO INTERMITENTE
Qual a forma de pagamento do funcionário intermitente, deve ser no 
fim do expediente ou mensalmente? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA PODE VENDER 
FÉRIAS COMO ABONO PECUNIÁRIO?

O trabalhador PNE não possui qualquer diferença ou regra dife-
renciada em relação ao gozo de férias ou abono, conforme se vê 
nos artigos 130 e 143 da CLT.

HORA EXTRA DURANTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Funcionário que recebe adicional de insalubridade pode fazer horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE MOTOCICLISTA
Quais as regras para admissão de motociclista, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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EXMDD
PATRULHEIRO
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NAVALATEAR
HACEGR
OAENCUCAR
PROLTETOA

CORETORAMI
LUAVERSÃO

LIMAATAOS
TABELACALO
IDASPAPEL
CORSALIVA

HOSANAVOMER

Ritmo po-
pular na
Irlanda

Formato
da mão

francesa 
Ares (Mit.

grega)

Navio de
vigia no
litoral

"(?) Me-
lhores",

sucesso de
Jota Quest

Acessó-
rios de

Vampira
(HQ)

Recém-
nascido
(abrev.) 

(?) de
esturjão:

caviar

Arcano 19
do tarô

(Esoter.) 

Sereia 
dos rios 

brasileiros

Fonte de
energia
celular
(Biol.)

(?) fogo,
desejo do
piroma-
níaco

Batalha-(?),
jogo de

tabuleiro

Condição 
dos convida-
dos em rou-
pa de festa

Sigla dos
Correios

Nivelado-
res sociais
do Ensino
Superior

Luz visível
do astro

rei

Em (?) de:
em favor

de 
Agir como
o teimoso

Construção
para apre-
sentações
em praças 

Larápio;
gatuno
(bras.)

Cidade da
Casa de
Pizarro

Fruta-de-
conde 

Alimento
fresco do
rebanho

(?)-
manteiga,
utensílio
culinário

Líquido
que inicia
a digestão 

Osso que
forma o
septo
nasal

Expressão
de louvor
a Deus

Lápis de
(?), item 

do material
escolar 

Produção
no Excel

"(?) e Vindas
do Amor",

filme

Mantenho
silêncio

A "mosca",
no stand

Antipatia; 
abominação

Bolinho
baiano

Fibra de
roupas
Fase;

estágio 

Casa (fig.)

Formato
de rosto

Age como o
comediante

Principal prêmio do
Cinema americano

Condição da espécie
tigre de Java

Lula, para Dilma
Rousseff

4/lima. 5/vômer. 6/hosana — tabela. 7/extinta. 11/mitocôndria.

A  Aneel autorizou a entrada em 
operação comercial da 18ª turbina 
da usina hidrelétrica de Belo Monte. 
Com o funcionamento da turbina, a 
usina, localizada no Rio Xingu (PA), 
passa a ter capacidade instalada de 
11.233,1 MW e quantidade média de 
geração de energia de 4.571 MW.

Belo Monte é a maior usina hidrelé-
trica 100% brasileira. O contrato de 
Belo Monte, arrematada em leilão 
pelo consórcio Norte Energia em 
2010, é de 35 anos, com data inicial 
de agosto de 2010. Na cerimônia, o 
diretor presidente da Aneel, André 
Pepitone, destacou que a energia 
gerada pela usina, vai atender cerca 
de 60 milhões de pessoas em todos 
os estados dos país.
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Autorizada a entrada em operação da 
última turbina de Belo Monte

“Belo Monte vai gerar energia para 
atender 18 milhões de residências 
ou 60 milhões de brasileiros, o que 
equivale à população da Itália. Belo 
Monte sozinha atende à Itália”, disse.

A área alagada do empreendimen-

to é de 478 km² e o vertedouro tem 
capacidade de 62 milhões de m³/s. 
Os reservatórios da usina estão 
situados entre os municípios de 
Altamira, Brasil Novo e Vitória do 
Xingu (ABr). 

Belo Monte vai gerar energia para atender 18 milhões de residências 

ou 60 milhões de brasileiros.

Entre os motivos apon-
tados está a fuga de 
capitais da América 

Latina, que vem sofrendo com 
diversas instabilidades políticas 
e afetando os mercados como 
um todo. 

Além disso, o fl uxo sazonal de 
empresas multinacionais para 
suas matrizes fora do país e a 
redução nos juros da economia 
brasileira, que diminuiu as 
taxas em relação aos Estados 
Unidos reduzindo o fl uxo de 
investimentos para o país, tam-
bém impactam o valor. 

Segundo Daniela Casabona, 
Sócia-Diretora da FB Wealth, 
o dólar deve se manter em alta 
até a resolução das disputas do 
cenário externo. “Temos as in-
certezas em relação a América 
Latina, o que tem levado a aver-
são ao risco dos investidores e 
complicações com trade war. 
É provável que esse ano ele 
continue nesse patamar, mas 
se houver acordos, a situação 
pode amenizar um pouco”.

Para Fernando Bergallo, 
Diretor de Câmbio da FB Ca-
pital, o aumento na velocidade 
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Dólar R$ 4,20 – até quando a 
moeda fi cará nesse patamar?
Oscilando próximo a faixa dos R$ 4,20, o valor do dólar se manteve em alta na última semana

O dólar deve se manter em alta até a resolução das disputas do cenário externo.

dos cortes na taxa de juros 
acabou afastando investidores 
estrangeiros, afi nal, a taxa fi ca 
cada vez mais próxima dos 
juros americanos que, apesar 
de darem retorno menor, são 
mais seguros. 

“A queda da diferença entre 

as taxas de juros internas e 
externas é um dos motivos. 
Reduziram-se em muito os 
atrativos para que haja um 
fl uxo de dólares para o merca-
do brasileiro. O Banco Central 
acelerou o ciclo de cortes dos 
juros básicos, trazendo-os 

a inéditos 5% ao ano e com 
perspectiva de chegarmos em 
4,5% nos próximos meses”, 
analisa. Ele acredita que o 
dólar deve se manter acima 
dos R$ 4,00 pelo menos até 
o primeiro semestre de 2020 
(AI/Gueratto Press).
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cultural dos jovens, ao discursar na sexta-feira (22) na Tailândia. 
Em uma conferência religiosa em Bangcoc, o argentino Jorge Mario 
Bergoglio disse que existe “uma tendência crescente de desacreditar 
os valores e as culturas locais para a imposição de um modelo único”.

“Assistimos a uma ‘homogeneização’ dos jovens, a uma tenta-
tiva de dissolver as próprias diferenças dos locais de origem e a 
transformá-los em sujeitos manipulados produzidos em série”, 
criticou. “Assim, produz-se uma destruição cultural que é tão 
grave quanto a extinção das espécies animais e vegetais”.

Em outro compromisso, na Universidade de Chulalongkorn, 
também na capital tailandesa, o Papa focou seu discurso no 
combate à escravidão. “Penso principalmente no fl agelo do 
tráfi co humano”, destacou. O líder católico está em uma viagem 
ofi cial de uma semana pela Ásia, que será concluída no Japão. 
Pela manhã, ele também visitou o santuário do beato Nicholas 
Bunkerd Kitbamrung, considerado o primeiro mártir da Tailândia, 
no vilarejo católico de Wat Roman em Tha Kham.

No local, Bergoglio se reuniu com sacerdotes, seminaristas e 
bispos, e falou sobre desigualdade econômica e social. “Desejo 
apoiar e encorajar tantos de vocês que, diariamente, gastam a 
própria vida servindo Jesus através dos seus irmãos, e a tantos 
de vocês que veem beleza onde outros veem somente desprezo, 
abandono e um objeto sexual para explorar”, afi rmou o Papa. 

Papa pede fi m de escravidão e manipulação cultural

“Vocês vivem em um continente multicultural e religioso, dotado 
de grande beleza e prosperidade, mas provado pela pobreza e 
pela exploração em vários níveis”, disse Francisco. “Os rápidos 
progressos tecnológicos podem abrir imensas possibilidades 
para facilitar a vida, mas também dão espaço para um crescente 
consumismo e materialismo, especialmente entre os jovens”, 
destacou (ANSA).

Na Universidade de Chulalongkorn, em Bangcoc, o Papa focou 

seu discurso no combate à escravidão.


