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PERSPECTIVA DIVINA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
É essencial que nossa vida corresponda à vibração 

energética de nossa alma. Conseguimos isso ao nos 
liberarmos das necessidades e exigências de nosso ego 
e permitindo que nossa vida se desenvolva de acordo 
com o plano divino de nossa alma. À medida que esse 
processo se desdobra em um poderoso despertar, 
curas e liberações acontecem, encorajando-nos a 
rever, avaliar e reexaminar nossos relacionamentos, 
conexões e experiências de vida.

Mudanças impressionantes estão ocorrendo agora 
mudando como você se percebe, seu mundo e seu 
lugar no mundo. Trabalhar conscientemente com as 
necessidades e o propósito de sua alma permitirá 

que nova inspiração e criatividade fl uam. Com esse 
fl uxo, sua consciência naturalmente mudará e se 
expandirá, gerando um novo estado de ser, o que 
permitirá que você expanda poderosamente sua luz 
no mundo. Escolha agora eliminar qualquer resíduo 
não resolvido restante de todos os aspectos da sua 
vida. Permita o impulso energético de sua alma para 
guiá-lo. Use esse tempo para obter novos insights e 
uma nova perspectiva divina que facilitará a cura, o 
crescimento e a evolução.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

O IBGE apontou uma 

taxa de sobrevivência 

de 84,8% das empresas 

ativas no Brasil neste 

ano, o que representa 

3,8 milhões delas.

Mas, talvez, antes de 
comemorar devemos 
avaliar melhor outros 

dados do estudo. A taxa de saída 
de empresas (15,7%) foi maior 
do que a de entrada (15,2%), 
resultando em um saldo de ne-
gativo menos 22,9 mil empresas 
no País. A queda foi menor do 
que em 2016, quando o País 
perdeu 71. 077 empresas. Esses 
números, sem dúvida, refl etem 
na geração de empregos e na 
estabilidade econômica do País, 
que carece de equilíbrio. 

A recuperação ainda é muito 
lenta e o atual cenário requer 
muita prudência, mas por outro 
lado a inovação. Muito ainda pre-
cisa ser feito pelos entes públicos, 
mas nós também devemos criar, 
experimentar e utilizar novas for-
mas de alcançar o crescimento 
econômico. Numa sociedade 
com recursos fi nanceiros e na-
turais cada vez mais escassos, 
o empreendedorismo criativo  
pode ser a melhor alternativa 
frente a um inevitável colapso de 
um modelo econômico baseado 
no consumo desenfreado, que 
prioriza a posse em detrimento 
do compartilhamento de bens. 

A atual revolução tecnológica 
vem causando um grande im-
pacto nas relações trabalhistas e 
comerciais, resultado das novas 
formas de consumo e de se em-
preender, baseadas nos concei-
tos de economia compartilhada 
e colaborativa. Essa tendência 
macroeconômica tende a se 
consolidar com a ascensão da 
geração Y, ou millennials (pesso-
as nascidas entre 1980 e 1995), 
que trazem profundas mudanças 
de hábitos, como por exemplo, 
a prioridade às experiências em 
detrimento da propriedade.

Diante do atual cenário de 
crise econômica, que persiste no 
País há quase seis anos, pessoas 
físicas e jurídicas estão apren-
dendo a agregar novos valores 
a bens e serviços, diminuindo a 
necessidade de uso de dinheiro, 
seja por meio da permuta, uso 
fracionado de bens, locação e 

compartilhamento.
UBER, Airbnb, Nubank, Ne-

tfl ix, Rappi, Next_U, Grin são 
marcas globais presentes no 
nosso cotidiano e que traduzem 
bem essa tendência da economia 
compartilhada e colaborativa, 
conceitos que surgem para 
ajudar a atingir um propósito 
maior. Coworkings, lavanderias 
coletivas, serviços de comparti-
lhamento de veículos, serviços 
de permutas multilaterais são 
também exemplos de negócios 
que já fazem sucesso no Brasil e 
tendem a crescer com os novos 
hábitos das futuras gerações. 

Para se ter ideia, a Internacio-
nal Reciprocal Trade Association 
(IRTA), entidade global de redes 
de permuta multilateral, estima 
que o volume anual de negócios 
entre seus associados e os de 
outras redes similares gire em 
torno de US$ 12 a 14 bilhões. 
Tendo como suporte as atuais 
tecnologias digitais, a populari-
zação dos serviços de permutas 
multilaterais ou uso de moedas 
virtuais são também um refl exo 
dessa nova forma de consumir e 
empreender. 

Essas práticas econômicas 
tendem a crescer no Brasil nos 
próximos anos, justamente por 
conta da instabilidade econômica 
que reduziu o poder de compra 
do brasileiro e de investimento 
das empresas. Assim, o tradi-
cional escambo ganha um novo 
formato e agrega uma ativa rede 
de compartilhamento e colabora-
ção, que além de promover a ne-
gociação de serviços e produtos 
sem o uso do dinheiro, também 
serve como vitrine para empre-
sas ou profi ssionais autônomo 
e auxilia no giro de estoque das 
empresas. 

As permutas multilaterais, 
dentro do enorme hall de negó-
cios que podem ser realizados 
sob a perspectiva da economia 
compartilhada, são um bom 
exemplo de como o dinheiro 
e a economia de mercado, tal 
como conhecemos, começa a 
fi car obsoleto dentro de um novo 
modelo global. 

Esse é o espírito da nova 
economia no planeta, mais sus-
tentável e democrática.

(*) - Especialista em gestão empresa-
rial, empreendedorismo, inovação e 

economia compartilhada, é criador de 
startup de permutas multilaterais . 

A nova economia na era 
do compartilhamento

Rafael Barbosa (*)
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ANALOGICO
BUUUHL

HIDRATAÇÃO
TEARLOS
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DEBUTANTE
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Prática in-
centivada
em clubes

do livro
O sinal

que prece-
deu o digi-

tal (TV)
Tratamen-

to para
cabelos
secos

Tem obri-
gação de

Formato
de pistas
de skate

Máquina
usada em
tecelagem

Estado, 
em francês

Artigo
definido

masculino
plural

Oduvaldo
Viana,

radialista
brasileiro

Tecla
acima da

Caps Lock,
no teclado

Álvaro
Dias,

político
brasileiro

Bolsa, 
em inglês

"(?) Pig",
série de
desenho
animado

(?) do
Pássaro,

estádio de
Pequim

Cetáceo
predador 
do tubarão

"(?): A Coi-
sa", filme
de terror
dos EUA

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Membro
do 

Ministério
Público

Fazer
perder a
firmeza

Não dizer
(?) nem
bê: nada 

responder

Entidade
ruralista
(sigla)

Ápices de uma
música de rock

Pano de (?): é usado
na limpeza de pisos

Sufixo de "vinhedo"

Raul (?), poeta
modernista brasileiro

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Suposta energia cor-
poral que
cerca as
pessoas

Hectolitro
(símbolo)

"Morena
(?) / Eu
quero o

teu sabor",
versos de
sucesso
de Alceu
Valença

Mono-
grama de
"Lucas"

Diz-se de
moça que
está com-
pletando
15 anos

Projeto
Usain Bolt,

atleta
jamaicano

Papel de
envelopes

Constru-
ções como
a Golden
Gate e a
Hercílio

Luz

Mulher 
de rajá
Sereia

folclórica
que seduz 
homens
com seu

canto

Clarão noturno que 
inspira os namorados

Conquista na África
do Sul pós-apartheid

2/it. 3/bag — udr. 4/aura — bopp — état — rani. 5/peppa.
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SAA região da Campânia, na Itá-
lia, lança nesta segunda-feira 
(2) a candidatura do café na-
politano para ser considerado 
Patrimônio Mundial da Unesco. 
A candidatura será anuncia-
da durante uma conferência 
internacional promovida pela 
Campânia, que terá como tema 
“Heranças culturais intangí-
veis, entre ritual e socialidade”.

“Um reconhecimento que 
confi rmaria a singularidade 
e a irreprodutibilidade de 
um produto típico do terri-
tório que é famoso em todo o 
mundo”, afi rmou o vereador 
Francesco Borrelli. Entre os 
promotores da candidatura, 
cujo procedimento começou 
com uma coleta de assinaturas 
no famoso bar Gambrinus, 
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O Natal de 2019 traz no-
vidades com gostinho 
de otimismo para o 

comércio da panificação. 
Pães especiais, sobremesas 
inovadoras e itens de ceia 
aguçam o paladar de qualquer 
um e são aposta certeira para 
a melhor temporada de festas 
dos últimos anos.

Os dados comprovam: no 
país, a expectativa é que o 
Natal, principal data comemo-
rativa do varejo, movimente 
R$ 35,9 bilhões. No setor de 
comércio, 2019 deve trazer a 
maior contratação de tempo-
rários desde 2013, empregan-
do cerca de 91 mil pessoas, 
segundo dados da CNC. Para 
a Associação Brasileira da 
Indústria de Panificação e 
Confeitaria, a tendência de 
alta geral deve refl etir, tam-
bém, no setor de panifi cação. 

“Apesar do cenário de ins-
tabilidade recente, o setor se 
manteve firme e resiliente. 
Em 2019, contamos com 
baixa na inflação e com a li-
beração dos saques no FGTS 
e no PIS/Pasep. O cenário se 
mostra mais oportuno para o 
crescimento de vendas tam-
bém nas padarias. Estamos 

Padarias preparam melhor 
Natal desde 2016

Os frequentadores assíduos das padarias já devem estar sabendo: este ano, os clássicos panetones e 
rabanadas não serão as únicas estrelas a brilhar no cardápio de fi m de ano

O cenário se mostra mais oportuno para o crescimento de vendas também nas padarias. 

confiantes e estimulando os 
empresários a investirem em 
novidades para o consumidor 
sair satisfeito, com as sacolas 
cheias de delícias fresquinhas 
de fim de ano”, conta José Ba-
tista de Oliveira, presidente 
da Associação.

Nas mais de 70 mil pada-
rias do país, a preparação 
segue a todo vapor. Como 
95% delas são formadas por 
empresas familiares, o Natal 
nas padarias é sinônimo de 
Natal em família. “O espírito 
natalino tem tudo a ver com 

a gente, a panificação é fruto 
do empenho de pais e filhos, 
irmãos, herança de avós. É 
tudo construído e produzido 
junto, por várias mãos. É 
por isso também que o Natal 
sempre nos motiva”, conta 
Batista (AI/ABIP).

Café napolitano é candidato a patrimônio mundial
fi gura Borelli, que também é 
presidente do Observatório 
Regional do Patrimônio Cul-
tural da Campânia.

“O café expresso napolitano 
tem suas próprias peculiari-
dades que o caracterizam e o 
diferenciam de todos os outros 
tipos de café expresso. Nosso 
objetivo é o reconhecimento 
da Unesco como patrimônio 
mundial com base no que já 
aconteceu com a pizza napo-
litana”, explicou Borrelli. Em 
2017, a “Arte dos Pizzaiolos 
Napolitanos” foi escolhida 
como novo Patrimônio Ima-
terial da Humanidade. Foi a 
primeira vez na história que 
a arte de fazer um alimento 
virou um patrimônio mundial 
(ANSA)O café expresso napolitano tem suas próprias peculiaridades. 

A Itália deu na última quinta-
feira (28) o primeiro passo para 
reverter - ao menos em parte 
- uma regra que não considera 
absorventes femininos como itens 
de primeira necessidade e faz com 
que eles paguem mais impostos 
do que produtos como cerveja, 
chocolate, folhetos eleitorais e 
selos de coleção.

Atualmente, o Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) contra absor-
ventes é de 22%, a maior alíquota 
cobrada na Itália, mas o governo 
chegou a um acordo para reduzir 
essa cifra para 5%, porém apenas 
no caso de produtos biodegradáveis. 
A medida será inserida no Decreto 
Fiscal, projeto do governo para 
reformular parcialmente o sistema 
tributário do país. 

“É um primeiro sinal de atenção 
para milhões de jovens e mulheres 
no Decreto Fiscal, no qual trabalha-
mos muito com as deputadas”, disse 
no Twitter o ministro da Economia 
da Itália, Roberto Gualtieri. Já sua 
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Itália dá 1º passo para reduzir imposto de absorventes

Manifestação contra a violência à mulher em Roma, em 23 de novembro.

vice, Laura Castelli, afi rmou que a 
medida é um “sinal civilizatório e 
com uma visão ‘verde’”. 

Nos últimos anos, diversas ten-
tativas de reduzir o imposto sobre 
absorventes foram barradas no 
Parlamento italiano, que tem dois 

terços de seus assentos nas mãos 
de homens. O Decreto Fiscal deve 
ser apresentado pelo governo nas 
próximas semanas e entrará em 
vigor imediatamente, mas o Parla-
mento terá até 60 dias para validá-lo 
(ANSA).


