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“Beleza não vale nada 
e depois não dura. 
Você nem sabe a sorte  
que tem de ser feio. 
Assim quando alguém 
simpatiza contigo, já 
sabe que é por outra 
razão”.
Charles Bukowski (1920/1994)
Romancista estadunidense
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O estudo ‘Três Décadas 
de Evolução do Fun-
cionalismo Público no 

Brasil (1986-2017)’, divulga-
do pelo Ipea, revela que, em 
2017, foram gastos R$ 750,9 
bilhões com os servidores 
públicos ativos, o que cor-
responde a 10,5% do PIB. 
Em 32 anos, o funcionalismo 
público ampliou-se em 123% 
e o número total de vínculos 
subiu de 5,1 milhões para 
11,4 milhões. O mercado 
de trabalho formal no setor 
privado teve crescimento de 
95% no mesmo período. No 
entanto, apenas um em cada 
dez servidores públicos é da 
esfera federal. 

Funcionalismo custa
R$ 750,9 bilhões com
11,4 milhões de servidores

O aumento no funcionalismo 
público está concentrado nos 
municípios. O número ser-
vidores municipais cresceu 
276%, de 1,7 milhão para 6,5 
milhões, enquanto o aumento 
foi de 50% na esfera estadual 
e de 28% na esfera federal, 
incluindo civis e militares. 
No caso dos municípios, 40% 
das ocupações correspondem 
aos serviços de educação ou 
saúde como professores, mé-
dicos, enfermeiros e agentes 
de saúde.

“De 1986 a 2017, o total de 
vínculos no Poder Executi-
vo - somando todos os níveis 
federativos - passou de 5 mi-
lhões para 11,1 milhões, um 

aumento de 115%. No Poder 
Legislativo, o crescimento foi 
de 436%, de 51 mil para 275 mil 
vínculos de trabalho. No Po-
der Judiciário, houve a maior 
expansão relativa, de 512%. 
O total de vínculos passou de 
59 mil para 363 mil”, aponta o 
levantamento.

Apesar de representarem 
60% dos vínculos do setor pú-
blico, os servidores municipais 
ganham, em média, três vezes 
menos que os federais. No 
Executivo federal, a remune-
ração média foi de R$ 4,8 mil 
em 1986 para R$ 8,5 mil, em 
2017. No Executivo estadual, 
a remuneração média passou 
de R$ 3,6 mil para R$ 4,6 mil. 

Na comparação entre os Três Poderes, o Judiciário tem os maiores salários.

No Executivo municipal, a 
remuneração média passou 
de aproximadamente R$ 2 mil 
para R$ 2,8 mil.

Na comparação entre os 
Três Poderes, o Judiciário 

tem os maiores salários. Em 
2017, a remuneração média 
do Judiciário foi de R$ 12.081; 
no Legislativo, de R$ R$ 6.025, 
e no Executivo, de R$ 3.895. 
A remuneração do Judiciário 

federal passou de R$ 7,4 mil 
em 1986 para R$ 14,1 mil, em 
2017. No Judiciário estadual, 
a remuneração mensal média 
passou de R$ 5,8 mil para
R$ 10,8 mil (ABr).

Na França, os sindicatos de-
cidiram prolongar a greve em 
protesto contra a reforma da 
lei de pensões. Os setores mais 
afetados são os da educação e 
dos transportes. Apenas uma 
em cada dez linhas de trem 
está circulando. O metrô está 
limitado às duas linhas automá-
ticas, sendo que as 14 restantes 
estão paradas. Nas empresas de 
ônibus, a adesão à paralisação 
é de 70%.

A última vez que a França 
viveu uma greve geral como 
essa foi em 1995. Na época, o 
país fi cou paralisado durante 
três semanas, em protesto 

contra o projeto de Alain Juppé 
de alterar o plano de reformas. 
A Direção-Geral da Aviação 
Civil solicitou às companhias 
aéreas que reduzam seus voos 
em 20%.

O governo admite alterar 
alguns pontos da proposta, 
mas não vai desistir do projeto 
que será apresentado nesta 
segunda-feira (9).

A alteração da lei das refor-
mas foi uma promessa da cam-
panha presidencial de Emanuel 
Macron. O objetivo é criar um 
sistema universal que una os 42 
regimes especiais que existem 
atualmente (RTP/ABr).

Os maiores protestos ocorreram em Paris, Marselha, Toulouse, 

Bordeaux e Grenoble.

Financiamentos Especiais
O Governador João Doria assinou 

o termo de cooperação entre oDe-
senvolve SP - O Banco do Empreen-
dedor e o Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia (CREA-SP). 
Com a parceria, micro, pequenas e 
médias empresas de engenharia, 
agronomia e geociências do Estado 
terão à disposição condições espe-
ciais de fi nanciamento para projetos 
de expansão, modernização, aquisi-
ção de máquinas e equipamentos e 
capital de giro.

A chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel, fez na sexta-
-feira (6) uma visita ao campo 
de concentração nazista de 
Auschwitz, na Polônia. Em 
14 anos no governo, esta é a 
primeira vez que a líder com-
pareceu ao local símbolo do 
Holocausto, onde milhares de 
judeus foram exterminados. 
O último chanceler alemão a 
visitar Auschwitz foi Helmut 
Kohl, em 1995. 

Merkel foi recebida pelo pri-
meiro-ministro polonês, Mateusz 
Morawiecki, e pelo diretor da 

Fundação Auschwitz-Birkenau, 
Piotr Cywinski. Vestida total-
mente de preto, Merkel atra-
vessou lentamente o portão de 
entrada do campo de concentra-
ção, onde fi ca a famosa inscrição 
em alemão “Arbeit macht frei” (o 
trabalho liberta). 

Sua visita coincide com um 
aumento do antissemitismo 
e o avanço de movimentos e 
partidos de extrema-direita 
na Alemanha. O jornal alemão 
“Bild” classifi cou a visita de 
Merkel como “um momento 
histórico” (ANSA).

Em 14 anos de governo, líder alemã nunca tinha ido ao local.

Na visão do ministro Paulo 
Guedes, o Brasil passa por um 
período de desenvolvimento 
institucional extraordinário. 
“Estou vendo instituições bra-
sileiras robustas, fl orescendo 
e se aperfeiçoando. Não há 
nenhuma razão para pessimis-
mo. O Brasil está avançando 
institucionalmente”, disse ao 
participar da abertura encon-
tro BNDES, na sede do banco, 
no Rio de Janeiro. “O Brasil 
vai voltar a crescer fazendo a 
coisa certa, aperfeiçoando as 
suas instituições”, afi ançou.

Guedes voltou a defender a 
desoneração da folha de paga-
mento. “Dezenas de milhões 
de empregos são destruídos 
por estes impostos excessivos 
sobre a folha de pagamento. 
É um crime contra o traba-
lhador”, afi rmou, ao destacar 
que o BNDES está voltando 
às suas funções, com fi nan-

Guedes voltou a defender a desoneração da folha de pagamento.

A ministra da Mulher, Dama-
res Alves, disse na sexta-feira 
(6) que não há como salvar 
crianças de situações precárias 
de vida sem saneamento básico. 
A falta de projetos nessa área é 
uma violação dos direitos hu-
manos como preconiza a ONU, 
que inclui ainda o fornecimento 
de água tratada nos direitos das 
populações.

“Às vezes soa até de uma 
forma hipócrita a gente falar de 
direitos e de defesa de criança 
quando a maior violação de 
direitos de criança nessa na-
ção tem sido o não acesso ao 

Ministra da Mulher, da 

Família e dos Direitos 

Humanos, Damares Alves.

O consumidor terá mais gas-
tos neste ano nos preparativos 
da ceia de Natal, de acordo com 
levantamento realizado pela 
FecomercioSP. A pesquisa foi 
feita com base nos dados de 
novembro do IPCA-15, que 
apontou aumento estimado de 
2,67% nos produtos natalinos 
no último ano. Na comparação 
com dezembro do ano passado, 
a batata-inglesa puxou a alta 
(31,7%), seguida por cebola 
(50,58%), carne de porco 
(13,18%), aves e ovos (9,8%). 

Por outro lado, a carne de 
cordeiro aumentou apenas 
1,23% e o preço dos pescados 
caiu 0,7%. As frutas também 
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Pesquisa da FecomercioSP leva em conta o IPCA-15 de novembro.

Rovena Rosa/ABr

Ministro da Economia diz que ‘não há 
razão’ para pessimismo no país

governo Bolsonaro, a equipe 
diagnosticou o crescimento 
descontrolado dos gastos 
públicos durante três, quatro 
décadas: “Isso causou hipe-
rinfl ação, moratória externa, 
congelamento de preços, se-
questro de ativos fi nanceiros e 
juros altos, impostos elevados, 
corrupção no sistema demo-
crático nacional”.

Guedes disse ainda que esse 
excesso de gastos, que chegou 
a 45% do PIB, foi a fonte de 
vários desacertos e disfunções, 
não só do sistema econômico, 
como do sistema politico. Para 
ele, os governadores são elei-
tos e não conseguem realizar 
os projetos necessários devido 
a difi culdade dos orçamentos 
estaduais. “Da mesma forma 
queremos descentralizar os 
recursos públicos. O povo está 
nos estados e nos municípios” 
(ABr).

ciamento a projetos sociais 
e de saneamento, que vão se 
refl etir em educação e saúde. 
O ministro chamou a atenção 
para a situação de crianças 
que morrem no país por falta 
de saneamento.

“A mortalidade infantil é 

brutal. Se a criança brinca 
sem água, sem saneamento, 
saúde, não tem nada lá embai-
xo, morre cedo, pega doenças 
letais. Esse é um crime contra 
as crianças brasileiras”, com-
pletou. Segundo o ministro, 
na elaboração do programa de 

Sindicatos franceses 
decidiram

prolongar a greve

Merkel faz primeira visita 
ao campo de Auschwitz

Consumidor deve
ter mais gastos

com ceia de Natal

Falta de saneamento
‘é violação’

aos direitos humanos

devem sair mais caras na com-
paração com o ano passado, 
como o abacaxi, que acumula 
alta de 13,95% nos últimos 
doze meses, a manga (alta de 
9,88%), a uva (alta de 6,8%) e 
o morango (alta de 14,45%). A 
cerveja teve aumento de 3,26% 
em relação ao ano anterior. As 
outras bebidas alcoólicas tive-
ram alta de 0,97% no período.

A FecomercioSP estimou 
que o faturamento das vendas 
do comércio varejista paulista 
deva chegar a R$ 76,7 bilhões 
em dezembro, o que representa 
alta de 7% em relação ao mesmo 
período de 2018. De acordo com 
a entidade, os destaques devem 
ser os setores de materiais de 
construção (15%), farmácias e 
perfumarias (14%) e lojas de 
móveis e decoração (14%).

Em relação a possíveis pre-
sentes para o Natal, a Fe-
comercioSP afirma que os 
eletrônicos são boas opções, já 
que os aparelhos de TV estão 
13,84% mais baratos que em 
dezembro do ano passado e os 
preços dos aparelhos de som 
caíram 0,85%, segundo dados 
da entidade (ABr).

saneamento básico”, afi rmou ao 
participar da abertura encontro 
BNDES, na sede do banco, no 
Rio. Para ela, essas questões 
têm tudo a ver com o ministério 
que ela dirige, porque não se 
pode falar em direitos de mi-
norias e da mulher sem tratar 
do saneamento e da água.

Segundo Damares, o governo 
Bolsonaro reconhece a dívida 
que o país tem diante do atraso 
de projetos, mesmo após 31 
anos de promulgação da Cons-
tituição, que inclui o direito ao 
saneamento. “Não dá para falar 
de desenvolvimento sem falar 
em saneamento”, apontou, 
acrescentando que uma das 
maiores violações cometidas 
contra as crianças no Brasil é a 
falta de acesso ao saneamento.

Damares destacou que já 
participou de inauguração de 
grandes obras, que têm ao 
redor um cenário com esgoto 
a céu aberto. Embora difícil, 
é preciso virar esta lógica no 
Brasil. “O maior legado que 
podemos deixar para esta na-
ção é na área de saneamento. 
Não vou conseguir salvar essas 
crianças e proteger mulheres 
sem saneamento”, disse (ABr).
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A tecnologia e a 
inovação transformando 
a gestão dos negócios 

Efi ciência, redução 

de custos, segurança e 

inteligência na operação 

Essas são algumas das 
palavras-chaves que 
todas as grandes em-

presas buscam alcançar em 
um ambiente cada vez mais 
competitivo. Isso se amplifi ca 
no Brasil, onde as empresas 
em busca de maior efi ciência 
e produtividade se deparam 
com uma série de barreiras, 
sobretudo por conta da gran-
de complexidade regulatória 
enfrentada diariamente. 

A boa notícia é que muitas 
companhias já perceberam 
que contar com tecnologia 
avançada é a melhor maneira 
de lidar com as complexidades 
de nossos sistemas tributário, 
jurídico e de comércio exterior. 
A automação de processos faz 
com que muitas atividades, que 
costumam demandar dias de 
trabalho, possam ser realizadas 
em poucos minutos por um 
robô, e com maior certeza e 
segurança. 

Além da maior efi ciência e 
produtividade, isso libera os 
profi ssionais para atividades 
e contribuições mais estraté-
gicas para o negócio. Outra 
iniciativa é o uso de sistemas 
em computação em nuvem. 
O cloud computing traz mais 
segurança para o armaze-
namento de dados, permite 
o acesso às informações de 
qualquer dispositivo, reduz 
o tempo para realização das 
tarefas e melhora a gestão de 
recursos, já que elimina custos 
com infraestrutura de TI e sua 
administração. 

Tudo isso se traduz com mais 
inteligência na gestão, foco e 
melhores resultados.  Compro-
vamos isso diariamente com 
nossos clientes. Nossa nova so-
lução fi scal ONESOURCE TAX 
ONE, que levou a expertise 
tributária da Thomson Reuters 
para a nuvem, está sendo muito 
bem recebida pelo mercado. 
Todos que implantaram o 
sistema estão se benefi ciando 
das vantagens de operar com 

maior segurança e menor custo 
total de propriedade. 

Assim como muitas empre-
sas priorizam a evolução para 
cloud, algumas companhias 
valorizam especialmente a 
potencialização de efi ciência 
e performance de seus ERPs 
a partir de integrações nativas. 
Atendendo a essa necessidade, 
recentemente comunicamos 
ao mercado a aquisição da 
Tax4B, que nos permite aliar 
tecnologia nativa e certifi cada 
do SAP S/4 HANA TDF à nossa 
liderança Fiscal e Tributária 
no Brasil.

Dessa forma, a nossa lide-
rança em soluções fi scais para 
Corporações fi ca cada vez mais 
fortalecida e inovadora, ofere-
cendo um amplo e robusto por-
tfólio de soluções para evoluir 
a gestão tributária, de acordo 
com o perfi l, preferência e 
timing de cada cliente. Vou 
contar um exemplo prático 
de como a tecnologia pode ser 
usada para fazer uma análise 
inteligente de dados, com ob-
jetivo de alcançar resultados 
estratégicos. 

Entregamos pra um cliente 
uma solução ímpar de análise 
de dados e inteligência artifi -
cial para identifi car e retifi car 
rapidamente eventuais erros 
na apuração dos tributos devi-
dos. Cruzamos as informações 
de mais de 60 mil documentos 
fi scais com outros 39 mil de-
cisões do CARF (Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais) e, em 40 minutos, 
identificamos os potenciais 
riscos e oportunidades para 
aprimorar a gestão fi scal do 
negócio., de forma a garantir 
compliance e efi ciência. 

O atual momento é chave 
para dar o necessário salto 
tecnológico. Apoiar-se em 
tecnologias inovadoras na 
gestão fiscal, jurídica e de 
comércio exterior será um dos 
diferenciais para o sucesso das 
empresas que desejam se man-
ter relevante e competitiva. 

(*) -  É líder do segmento de 
Corporates da Thomson
Reuters América Latina

(www.thomsonreuters.com.br).

Santiago Ayerza (*)
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News@TI
Kovi utiliza solução serverless da AWS
@ Kovi utiliza solução serverless da AWS @ A Kovi, uma startup de 

mobilidade que presta serviços para motoristas que atuam por 
meio de aplicativos, utiliza serviços da Amazon Web Services (AWS) 
para inovar e suportar suas operações, que incluem o aluguel de ve-
ículos e uma plataforma de gestão fi nanceira. Com o AWS Lambda, 
um serviço que permite a execução de códigos sem a necessidade 
de servidores dedicados, a Kovi mantém seu modelo de negócio ágil, 
enxuto, inovador e com baixo custo operacional. Por meio do seu 
sistema, a Kovi tem a capacidade de gerenciar sua frota de 4 mil veí-
culos em tempo real, permitindo a detecção de acidentes, localização 
e utilização dos veículos, além de acompanhar o comportamento de 
direção dos motoristas (https://aws.amazon.com/pt/lambda/).

Ferramenta gratuita permite criar e compartilhar 
roteiros de viagem
@Quem nunca programou uma viagem e consultou amigos e 

familiares que já foram ao destino para pedir dicas de onde ir? 
Com o objetivo de centralizar estes roteiros de viagem e facilitar a 
vida dos viajantes, o KAYAK, maior ferramenta de buscas de viagem 
do mundo, está lançando a ferramenta Guias, que permite criar e 
compartilhar guias interativos de todos os lugares do mundo. A fer-
ramenta está disponível para usuários cadastrados e logado sno site 
do KAYAK – basta deslizar o mouse pela sua foto de perfi l e localizá-la 
em Seus Guias. Para criar um roteiro, comece escolhendo uma cidade 
e dando um nome a ele. Depois disso, basta inserir os lugares que 
você recomenda - podem ser bairros, restaurantes, teatros, museus, 
baladas e tudo o mais que a sua criatividade permitir – e dar uma 
pequena descrição de cada um. Ao fi nal, basta compartilhar o link do 
seu guia com amigos e familiares! (www.kayak.com.br).

Robô faz check-in de turistas
@O robô Promobot agora trabalha no hotel russo "Dobrograd". O robô 

trabalha na recepção do hotel: recebe novos hóspedes, faz o check-
-in e ajuda no check-out, distribuindo e devolvendo os cartões-chave dos 
quartos. Este robô possui um sistema de check-in que pode reconhecer 
dados do passaporte e emitir cartões de acesso para um quarto específi co. 
Também pode ajudar os visitantes a chamar um táxi, solicitar uma transfe-
rência e obter instruções, se necessário. "O robô reduz signifi cativamente 
a carga de trabalho da equipe principal do hotel, tornando o processo de 
check-in mais rápido e mais estável: basta escanear seu passaporte e, em 
alguns segundos, você obtém a chave do quarto.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Área de compras precisa de 
profi ssionais preparados para o digital

Erick Boano (*)

O fator humano é essencial para 
capitalizar os benefícios que essas 
novas tecnologias trazem para a 

empresa. O setor pode se tornar mais efi caz 
na medida em que encontra o equilíbrio 
entre tecnologia, novas ideias e conheci-
mento, colocando as pessoas no centro 
dessa equação.

Encontrar profi ssionais com as habilida-
des necessárias para que a tecnologia seja 
utilizada como vantagem para os negócios 
é crucial para garantir a competitividade. 
A tecnologia, sozinha, agrega pouco valor 
para a função de compras. Assim, a força 
de trabalho exerce um papel estratégico 
para a evolução da digitalização no setor. 
Mas, é preciso considerar que as empresas 
mantenham programas de treinamento que 
garantam conhecimentos, habilidades e 
competências que apoiem a estratégia de 
negócios e contribua para reter os talentos 
da área.

Construindo o futuro

O setor de compras precisa se tornar 
mais relevante, modelos operacionais 
tradicionais precisam ser modernizados 
e isso, obrigatoriamente, não deve ser 
apenas por meio de melhorias estruturais 
e tecnológicas, mas com pessoas traba-
lhando em atividades que agreguem valor 

aos negócios e que estejam em posição de 
tomar decisões mais rapidamente.

Para que a tecnologia seja realmente 
transformadora, é necessário ir além da 
automação e aproveitar a análise de dados 
para que as decisões sejam seguras. Isso 
contribui para que o setor de compras 
assuma um papel mais estratégico e com 
maior destaque no gerenciamento de riscos 
e redução de custos.

Essa tomada de decisões em dados 
também contribui para realinhar o re-
lacionamento com os fornecedores e os 
clientes internos. O setor de compras se 
torna os olhos da empresa, analisando e 

Cryptoid

avaliando fornecedores e buscando novas 
oportunidades de negócio.

O profissional de compras precisa 
conversar com diferentes níveis em uma 
empresa ou fornecedor. Precisa pensar de 
forma independente e gerar mais valor aos 
negócios. E isso hoje depende muito mais 
do desenvolvimento de habilidades digitais 
desse profi ssional do que da tecnologia 
que ele vai utilizar. A tecnologia vem para 
facilitar a vida do profi ssional e para que ele 
possa assumir funções mais estratégicas. 
E ele deve estar preparado para assumir 
esse novo desafi o.

(*) É vice-presidente e fundador da COSTDRIVERS.

A tecnologia está desempenhando um papel cada vez mais importante na transformação do setor 
de compras. No entanto, focar apenas nisso e se esquecer do fator humano é um erro comum que 
tem apresentado a necessidade de capacitar os profi ssionais para que desenvolvam suas habilidades 
digitais

Impacto das Mídias Sociais nas Decisões de 
Compras em Datas Comemorativas

Sempre sou questionado sobre o impacto 
das mídias sociais nas decisões de compras 
dos usuários, por este motivo hoje trago 
este estudo que foi realizado no mercado 
britânico e americano pela GlobalWebindex 
(novembro/2018) sobre “O Impacto das 
Mídias Sociais nas Decisões de Compras em 
Datas Comemorativas”. Essa pesquisa embora 
não seja brasileira pode ser perfeitamente 
usada por aqui.

Segundo a pesquisa, “Alimentos e Be-
bidas e Presentes para outras pessoas” 
são as categorias que mais predominam. 
O resultado não é mistério para ninguém, 
pois quantas vezes você já sentiu fome 
ao ver um delicioso prato de comida ou 
lanche no Instagram. Já o tema “Presen-
tes para outras pessoas” é muito amplo. 
Tanto que as outras categorias poderiam 
tecnicamente se enquadrar nela, desde 
que compre para uma outra pessoa. Mas 
o que podemos levar de útil desta infor-
mação então? Bem, talvez se quando você 
trabalhar a publicidade de seu produto de 
maneira que incentive as pessoas a com-
prarem como presente a outra pessoa e 
não para si, você possa ter mais sucesso! 
Claro que este número possa ter sido in-
fl uenciado pela época em que a pesquisa 
tenha sido realizada, já que as pessoas são 
mais sensíveis a darem presentes. Mas, por 
que não experimentar para outras épocas 
do ano, já que há inúmeras outras datas 
comemorativas. Pessoas têm aniversários 
365 dias por ano, por exemplo. As de-
mais categorias posso dizer que tiveram 
impactos mais inspiracionais para estes 
consumidores. Principalmente para o 
nosso lanterna: atividades externas, onde 
incluem passeios aos fi nais de semana e 
dias de folga.

Relevância

Poste conteúdo que seja sempre rele-

tipo de “persona” você será por trás de 
sua marca. Dica: Seja verdadeiro! Depois, 
basta você estimular sua audiência com 
perguntas e respostas sob os comentários 
anteriores. Converse com seu público, 
faça enquetes e valide algumas infor-
mações importantes sobre seu negócio, 
interagindo.

Em outras palavras e acima de tudo, 
seja educado!

(Fonte: Vinícius Taddone fundou a VTaddone 
Studio em 2011 com intuito de ajudar pequenas e 

medias empresas que necessitam de Marketing 
diferenciado para crescimento de receita. Taddone 

passou por agências de turismo, e a última, 
ocupou o cargo de Coordenador de Marketing 

por 6 anos. Ele é bacharel em Planejamento de 
Marketing, Turismo e possui MBA em Marketing 
todas conquistadas pela Universidade Anhembi 

Morumbi.

vante e atualizado para gerar mais expo-
sição e alcance. Desta forma, entregue 
algo inovador, curioso, informativo para 
sua audiência. Busque ser uma referência 
no seu assunto, não por corpos bonitos e 
sarados, mas sim transmitindo verdades 
sobre sua marca.

Regularidade

Poste regularmente para estabelecer 
uma boa atividade e um valor consistente 
ao seu perfi l. Se necessário utilize uma 
agenda ou um calendário on-line que 
auxilie você. O nome disso também é 
planejamento.

Relacionamento

Interaja com os seus seguidores e clientes 
para gerar cada vez mais relacionamentos 
e novos seguidores. Antes, identifi que que 
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Acaba de ser lançado o Marketing Moni-
tor, uma ferramenta inédita que aumenta 
a confi abilidade da gestão de ações de live 
marketing,  trade marketing e mídia exterior. 
A ferramenta produz relatórios online, on 
time e full time, com informações consoli-
dadas, em um painel gerencial e analítico, 
em uma velocidade até então inexistente no 
mercado. Assim, proporciona investimentos 
mais assertivos na área e fortalece a relação 
entre agências e clientes.

Simples de usar, pode benefi ciar tanto 

agências e produtoras quanto gerências 
de marcas e trade marketing de empresas 
que queiram melhorar os seus resultados. 
O aplicativo é disponibilizado às equipes 
de campo próprias ou terceirizadas, que 
enviam informações em tempo real para 
os gestores e back offi ce.

A plataforma foi criada para solucionar 
problemas que sempre atrapalharam as 
agências e gerências de marcas, que sabem 
a importância de investir em ações de cam-
po, mas encontravam difi culdade em moni-

torá-las. “Ouvi de muitos gestores que eles 
gostariam de investir mais nessas ações, 
mas sentem que possuem pouco controle, 
não sabendo se elas acontecem conforme 
planejado”, explica o co-fundador, Alexan-
dre Aragão. “O Marketing Monitor vai fazer 
as pessoas se perguntarem como viviam 
sem isso”, afi rma.  Para o sócio, é animador 
que a plataforma teve 100% de aceitação 
em reuniões de apresentação. O histórico 
das ações fi ca armazenado, ajudando nas 
futuras tomadas de decisões das marcas.

Plataforma garante monitoramento e transparência em tempo real
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D - Comando de Voz 
Os clientes do Banco do Brasil já podem realizar consultas e pagamentos 
por meio de comando de voz, utilizando o Google Assistente. A solução 
está disponível para usuários de smartphones com o sistema Android 
e permite consultar extrato  e fatura do cartão de crédito, bem como 
fazer pagamento de boletos e transferências. Basta dizer “Ok Google” 
e informar a transação que deseja realizar, por exemplo: “OK Google” 
– “Transferir dinheiro no Banco do Brasil”. O app é aberto e, após a 
digitação da senha, o cliente é encaminhado para a transação solicitada.

E - Novo Hospital
Anunciada em 2018, a chegada do Hospital IGESP à Praia Grande atinge 
uma nova etapa do projeto. O Grupo Trasmontano, responsável pelo 
empreendimento, já deu início às obras da segunda unidade hospitalar 
da rede. Com investimento acima de R$ 210 milhões a estimativa é 
gerar mais de 4.500 empregos diretos e indiretos na Baixada Santista. 
Construído pela Athié Wohnrath, vencedora da licitação, serão 31.500 
m2 de área construída no bairro da Aviação, contando com 190 leitos, 
contemplando unidades de internação geral, obstétrica e pediátrica, UTI 
adulto, pediátrica e neonatal, entre outros. Mais informações: (www.
trasmontano.com.br).

F - Vanguarda de Tecnologia
A noomis é um ponto de conexão entre pessoas e empresas do setor 
fi nanceiro com interesse na evolução tecnológica; um ambiente inovador 
com notícias e análises aprofundadas. É a plataforma digital com infor-
mações analíticas e imparciais, por meio de reportagens, blogs, vídeos, 
podcasts e newsletter, para estar sempre atualizado e envolvido com as 
novidades nesse mercado. Uma iniciativa Ciab/Febraban, tem, na sua 
essência, o conceito de “conectar para expandir”. A noomis  reune os 
profi ssionais e especialistas mais relevantes da área, e oferece espaço 
de trocas e conexões ligadas à vanguarda de tecnologia do setor. Saiba 
mais: (www.noomis.febraban.org.br).

A - Camisa do Clube
A partir do dia 1º de janeiro, o Genoa dará para todos os recém-nascidos 
no Hospital Gaslini, em Gênova, uma camisa do clube. Sob o lema “com 
você desde o primeiro dia”, a iniciativa mira aumentar o número de 
torcedores e o movimento do hospital genovês. Anteriormente, o Ge-
noa já havia inaugurado a Casa do Grifone, um local onde é oferecido 
atendimento às famílias mais necessitadas. Com 126 anos de história e 
detentor de nove Campeonatos Italianos, o Genoa é um dos clubes mais 
tradicionais do futebol italiano. Nesta temporada, a equipe rossoblù vem 
passando por um momento delicado e está em 18º na Série A (ANSA).

B - Vigilância Aérea
O governador João Doria anunciou um sistema inédito de combate a 
drones para barrar tentativas de acesso ao espaço aéreo dos presídios 
de São Paulo. É a primeira vez que a solução é instalada num presídio 
na América Latina – no mundo todo, cerca de 40 unidades prisionais 
têm o sistema em funcionamento. A inovação conta com um sistema de 
detecção da Techshield/Dedrone, que combina detecção de frequências e 
ondas de rádios, áudio e sensor óptico. Após a localização e confi rmação 
do drone invasor, entra em ação o sistema do antidrone, que embaralha 
a comunicação entre o equipamento clandestino e seu operador.

C - Monitorar a Concorrência
O uso da tecnologia é onipresente. Cada vez mais, diferentes setores 
estão apostando em seus benefícios - e o mercado fi nanceiro não tem 
fi cado de fora. Ao apostar em inteligência artifi cial e machine learning 
para mapear e reunir dados, é possível transformá-los em inteligência 
corporativa, capaz de monitorar a concorrência. Esse processo é feito com 
o auxílio de startups como a Klooks (www.klooks.com.br) – plataforma de 
big data especializada em inteligência fi nanceira corporativa. Em linhas 
gerais, a marca cria relatórios inteligentes a partir de demonstrativos 
fi nanceiros de empresas de capital fechado que estão disponíveis em 
fontes públicas na internet.

G - Rui e a República
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove na quarta-
-feira (11), a partir das 9h, na Unidade Jardim Paulista (Al.Santos, 2.159), 
o seminário ‘Os 170 anos de Rui Barbosa e os 130 da República brasileira’. 
Serão expositores o escritor, sociólogo e jornalista Jorge Caldeira e o 
doutor e mestre Paulo Emilio Borges de Macedo. A inscrição para o 
seminário é gratuita e pode ser feita em (www.aasp.org.br).  

H - Arquitetos e Paisagistas
O grupo Ramboll, consultoria multinacional especializada em engenharia 
e projetos multidisciplinares, com 300 escritórios instalados em mais de 
35 países, anuncia a aquisição da empresa de arquitetura Henning Larsen. 
O negócio permitirá ao grupo ampliar sua atuação na área de arquitetura 
voltada a projetar cidades e edifícios sustentáveis que respondam aos 
desafi os globais. A aquisição, que será efetivada a partir de 2 de janeiro, 
é um passo estratégico e signifi cativo para a Ramboll, que ambiciona 
estabelecer, em 2020, uma unidade de negócios de arquitetura global 
com aproximadamente 800 arquitetos e paisagistas. Mais informações: 
(www.ramboll.com).  

I - Entrega por Drone
A Novartis, em parceria com a RaiaDrogasil, realizou teste de entrega 
de fármacos utilizando drones. O modelo de drone selecionado foi DJI 
Matrice 200 e o local escolhido foi a cidade de Embu das Artes. Após 
autorização do Decea, o voo ocorreu em área de mata, sem residentes, 
conforme a legislação atual. O drone percorreu uma distância de quase 2 
km, a uma velocidade de 30 km/h em quase 5 minutos, tendo seu trajeto 
monitorado em tempo real, com alterações de rotas ou cancelamento 
da operação sendo possíveis de serem realizadas a qualquer momento, 
assegurando a segurança e o sucesso do teste. 

J - Certifi cação Global
O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em 
Guarulhos, acaba de receber da Associação Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), a certificação global CEIV Pharma (Centre of 
Excellence for Independent Validators), que atesta os mais altos 
índices de segurança, conformidade e eficiência em instalações, 
equipamentos, operações e profissionais relacionados ao setor 
farmacêutico mundial. Com o certificado endossado pela IATA, o 
terminal está de acordo com as melhores práticas internacionais 
do setor aéreo. 
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Como a contabilidade 
se revoluciona em 
pleno século XXI 

De acordo com uma 

pesquisa realizada pelo 

Sebrae, 43% das micro 

e pequenas empresas 

ainda fazem a sua 

contabilidade no papel

Esse é um número alar-
mante, levando em con-
ta que estamos vivendo 

em um mundo no qual tudo é 
cada vez mais digital. A ten-
dência, nos dias atuais, com 
tanta correria e mudanças de 
legislação, principalmente no 
que se refere à tributação, é 
que se adotem medidas que 
sejam as mais práticas possí-
veis devido aos erros humanos 
que podem acontecer. 

Muitos empreendedores e 
profi ssionais liberais já estão se 
modernizando neste sentido, 
e contando com um sistema 
100% online de contabilida-
de. Há sim quem duvide e a 
incerteza é normal, sempre 
surge diante de algo novo. 
Mas a contabilidade online 
não é mais uma novidade há 
pelo menos seis anos, já tem 
transformado o negócio e o 
dia a dia de diversas pessoas, 
sejam empreendedores ou 
profi ssionais liberais. 

A combinação de tecnologia 
e especialização reduz o traba-
lho repetitivo e proporciona 
maior agilidade nas rotinas 
diárias e processamento de in-
formações. Assim o empreen-
dedor conta, não apenas com 
um, mas com vários contadores 
especializados, o que permite 
uma troca de informações e 
conhecimento para oferecer 
a melhor solução para cada 
caso, além de ter disponível 
especialistas em cada área de 
atuação. 

Através da plataforma on-

line, os dados e informações 
estão sempre acessíveis, 24h, 
em tempo real, quando e onde 
for necessário. A segurança 
é outro fator importante de 
ser ressaltado, uma vez que 
a área de tecnologia é core 
neste formato de negócio e se 
investe pesado no que há de 
mais moderno no mercado, 
equiparando ao mesmo nível 
de segurança encontrado nos 
bancos. 

Outra vantagem é a econo-
mia gerada através deste ser-
viço. Principalmente no início, 
na abertura de uma empresa, 
os custos são muito altos e 
as confusões maiores ainda! 
Com as plataformas online, 
muitos processos manuais e 
repetitivos são automatizados 
e as despesas reduzidas, por 
isso é possível repassar esse 
benefício ao cliente fi nal. 

Dependendo do porte do seu 
negócio, pagar a mensalidade, 
e o 13° salário de um contador 
pode pesar, e muito, no bolso. 
Afi nal, são muitos os desafi os 
de um profi ssional liberal ou 
empreendedor no Brasil. A 
automatização proporcionada 
por esse sistema faz com que 
quem usufrua dele possa tam-
bém economizar tempo e se 
dedique mais no crescimento 
e desenvolvimento do seu 
trabalho ou negócio. 

A tecnologia já mudou a 
forma como nos relacionamos, 
como conversamos, como 
usamos o nosso banco e até 
mesmo a forma como nos 
locomovemos. 

Nada mais natural que a 
contabilidade também evolua. 
E você também! 

(*) - É CEO da Contabilizei, maior 
escritório de contabilidade do

Brasil e o primeiro 100% online
(www.contabilizei.com.br).

Vitor Torres(*)

Setor hoteleiro 
otimista na 
geração de 
emprego em 
2020

Uma pesquisa realizada pelo 
Ministério do Turismo com 727 
empresas do setor de hospeda-
gem apontou otimismo para os 
próximos seis meses. Segundo 
o boletim, 43,6% dos entrevis-
tados projetam crescimento na 
demanda pelos serviços oferta-
dos; 46,4% preveem aumento 
no faturamento da empresa; e 
31,6% esperam estabilidade até 
março de 2020.

Na mesma prospecção, 57,5% 
dos empresários confi rmaram 
a pretensão de manter o nú-
mero de funcionários e 25,7% 
esperam abrir novas vagas de 
trabalho. Os percentuais, de um 
modo geral, signifi cam menos 
desemprego, mais faturamento 
e estabilidade nos estabele-
cimentos de hospedagem do 
Brasil. A perspectiva é positiva 
também quanto ao investimen-
to para os próximos seis meses.

Quase metade do mercado de 
hospedagem brasileiro (49,9%) 
pretende aplicar recursos em 
seus empreendimentos. Outro 
número positivo mostra que 
16,1% dos empresários respon-
deram que “defi nitivamente” 
vão aumentar o investimento 
em seus estabelecimentos. No 
total, incluindo aqueles que 
“provavelmente” vão investir 
(49,9%), 66% do setor de hos-
pedagem se mostrou favorável 
a novos aportes em 2020 (AI/
Mtur).

A promessa de investimen-
tos com retorno fi nanceiro 
muito acima da média pode 
levar investidores menos 
cuidadosos a optar por modali-
dades que, na prática, acabam 
se revelando fraudulentas. 
É o que revela a pesquisa 
“Fraudes em Investimentos 
no Brasil”, conduzida pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com o Sebrae. 

Os dados mostram que 11% 
dos internautas brasileiros 
afirmam já terem perdido 
dinheiro em esquemas fraudu-
lentos. As principais ocorrên-
cias se deram em esquemas 
de pirâmide (55%); golpe de 
seguradora, onde o investidor 
receberia uma determinada 
quantia mediante pagamento 
de taxas e/ou despesas (19%); 
e golpe das ações ou fundos 
antigos de aposentadoria 
esquecidos, com exigência 
de pagamento antecipado de 
supostas taxas e/ou despesas 
(16%).

“Pirâmide fi nanceira, falsos 
fundos e fraudes envolvendo 
investimentos sempre come-
çam com a promessa de altos 

11% dos internautas brasileiros afi rmam já terem perdido 

dinheiro em esquemas fraudulentos.

De acordo com dados nacio-
nais da Boa Vista, a inadimplên-
cia do consumidor recuou 1% 
em novembro na comparação 
com outubro, já descontados 
os efeitos sazonais. Em relação 
a novembro do ano passado, 
o indicador subiu 0,6%. Com 
isto, ele acumula queda de 
2,7% no ano e no acumulado 
12 meses.

A queda da inadimplência 
pode ser explicada pela maior 
cautela das famílias, pela capa-
cidade de endividamento dos 
consumidores ainda limitada 

pelo fraco crescimento da renda 
e pelo efeito defasado da maior 
seletividade dos bancos no pe-
ríodo mais agudo da crise. Com 
isto, a inadimplência atingiu um 
patamar baixo, o que proporcio-
nou a redução dos juros.

Os economistas da Boa Vista 
têm alertado que o elevado nível 
de desocupação e subutilização 
da mão-de-obra, somado à lenta 
recuperação da renda, aumenta 
o risco de que esta expansão 
recente dos empréstimos resul-
te em maior inadimplência nos 
próximos meses (AI/Boa Vista). 

Segundo dados divulgados 
na sexta-feira (6) pelo 
IBGE, o IPCA fi cou em 

0,51% em novembro, maior taxa 
para o mês desde 2015 (1,01%).

Os alimentos e bebidas ti-
veram uma alta de preços de 
0,72%. 

Além das carnes, também 
contribuíram para a infl ação 
os cereais, leguminosas e 
oleaginosas (1,65%), óleos e 
gorduras (1,33%), os produtos 
panifi cados (0,71%) e as carnes 
industrializadas (0,69%). Com 
isso, se alimentar em casa fi cou 
1,01% mais caro em novembro. 
“A alimentação no domicilio 
vinha caindo há seis meses. A 
alta de agora foi puxada pelas 
carnes. O grupo alimentação e 
bebidas sem as carnes teriam 
um resultado de defl ação de 
0,18%”, disse o pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov.

A alimentação fora de casa 
teve alta de preços de 0,21% 
no período. Por outro lado, 
tiveram queda de preços ali-

O IPCA atingiu a maior taxa para novembro em quatro anos.
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Alta do preço das carnes puxa 
infl ação em novembro no país
A alta de 8,09% no preço das carnes foi o item que mais infl uenciou a infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em novembro

(0,30%), vestuário (0,35%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,21%) e educação (0,08%).  
Por outro lado, tiveram defl ação 
(queda de preços) os grupos 
de despesas artigos de resi-
dência (-0,36%) e comunicação 
(-0,02%) (ABr).

mentos como tubérculos, raízes 
e legumes (-12,15%), hortaliças 
(-2,20%) e leites e derivados 
(-0,93%). Alguns itens não 
alimentícios também tiveram 
impacto importante sobre a 
infl ação neste mês, como as 
loterias (24,35%), a energia elé-

trica (2,15%), o plano de saúde 
(0,59%) e o etanol (2,46%).

Entre os grupos de despesas, 
os principais impactos vieram 
da alimentação (0,72%), despe-
sas pessoais (1,24%) e habita-
ção (0,71%). Também tiveram 
infl ação os grupos transportes 

Muitos brasileiros já perderam 
dinheiro em esquema de pirâmides

ganhos de dinheiro rápido e 
fácil. E esses ganhos costumam 
ser bem acima da média das 
aplicações e investimentos 
tradicionais. Em todos os casos, 
três fatores costumam andar 
juntos: o excesso de confi ança, 
a ganância ou a ingenuidade do 
investidor, aliada à negligência 
para checar a veracidade das 
informações, o que acaba facili-
tando a ação dos fraudadores”, 
comenta o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa.

Dentre os benefícios apre-
sentados ao investidor, 44% 
dos entrevistados afi rmaram 

que foram infl uenciados pela 
promessa de alta taxa de 
rendimento, 36% disseram 
que foram persuadidos pelo 
fato de não ser necessário 
entender de investimento 
e 32% destacaram o baixo 
risco apresentado pelo inves-
timento oferecido. A venda 
foi realizada principalmente 
por um consultor autônomo 
não registrado ou licenciado 
(43%), amigo ou parente 
(29%) ou por membro de um 
grupo ou organização a qual 
pertence (26%) - (AI/CNDL/
SPCBrasil).

Caiu em novembro a 
inadimplência do consumidor
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Quando a previsão
é boa

Há quem diga que a 

economia é a única 

ciência em que a crença 

afeta a previsão

Diferentemente do clima, 
o humor do mercado 
pode infl uenciar, mas 

não determinar resultados. 
Embora os números da eco-
nomia não tenham alcançado 
as expectativas anunciadas 
no início do ano, reformas 
importantes foram aprovadas 
em 2019, e a tendência de 
crescimento é inequívoca. 

O estudo realizado pela Ho-
tel Invest, em parceria com o 
FOHB-Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, aponta 
que  a hotelaria brasileira con-
tinua ascendendo de maneira 
signifi cativa em 2020 após um 
período de fortes baixas de 
anos passados. Com previsão 
do Ministério da Economia de 
que o PIB cresça 2,32% no ano 
que vem, a 13ª edição do Pa-
norama da Hotelaria Brasileira 
veio para justifi car tamanho 
otimismo. 

As hotelarias de Belo Hori-
zonte, Vitória, Porto Alegre e 
Curitiba foram as que mais ti-
veram motivo para comemorar, 
sendo as únicas em que os três 
indicadores de desempenho 
– Taxa de Ocupação, Diária 
Média e RevPAR – ultrapas-
saram as expectativas. Outras 
cidades com RevPAR positivo 
são o Rio de Janeiro, São Paulo 
e Salvador. Quando se fala de 
Diária Média, o resultado foi 
além do imaginado apenas em 
São Paulo e Salvador. 

Ademais, ao se observar o 
plano geral, todos os indicado-
res tiveram inclinação positiva, 
com taxa de ocupação real 
5,7% acima do esperado e a di-
ária 4% superior às projeções. 

Espera-se 177 novos hotéis, 
25.984 novas UHs e quase R$ 
7 bilhões investidos. Houve 
um aumento de 44% no total 
de hotéis a serem lançados 
em 2020 em relação ao ano 
presente e de 39% no total 

de UHs, o que faz com que o 
montante investido suba 64%.

De todos estes novos esta-
belecimentos, os hotéis eco-
nômicos e super-econômicos 
representam juntos 64% de 
todos os novos empreendi-
mentos, sendo metade deles 
de redes nacionais e metade 
de redes internacionais. O 
mercado de condo-hotéis é 
o que tem mais lançamentos 
neste período, sendo 65% dos 
estabelecimentos a serem lan-
çados neste formato, 33% de 
hotéis e apenas 2% de fl ats. No 
que diz respeito a quantidade 
de UHs, 72% terão até 199 
acomodações, enquanto 25% 
terão de 200 a 399 e 3% terão 
400 ou mais quartos.

De todas as 25.984 UHs a 
serem lançadas, 75% delas 
estão localizadas nas regiões 
Sul e Sudeste. Os estados 
com maior número de novas 
unidades por região são: Sul 
– Santa Catarina com 2.048 
UHs e 14 hotéis; Sudeste – São 
Paulo com 8.696 UHs e 55 ho-
téis; Nordeste – Alagoas com 
1.069 UHs e 6 hotéis; Centro 
Oeste – Goiás com 901 UHs e 6 
hotéis; Norte – Amazonas com 
464 UHs e 3 hotéis. No total, 
apenas 34% de novas unidades 
estão localizadas nas capitais 
e 66% se encontra em cidades 
do interior ou de regiões me-
tropolitanas.

A Medida Provisória do 
turismo com validade de 120 
dias a partir de 26 de novembro 
também trará fôlego aos hote-
leiros, uma vez que suspende 
a cobrança da taxa do Ecad 
em apartamentos. A alta do 
dólar e a facilidade de vistos 
em mercados estratégicos, 
além da mudança de status da 
Embratur poderá infl uenciar 
positivamente o aumento de 
turistas no Brasil.

Cautela é sempre bom, mas 
otimismo é essencial para o 
próximo ano.

(*) - É presidente executivo do Fórum 
de Operadores Hoteleiros

do Brasil (FOHB).

Orlando de Souza (*)

Até o início de outubro, 
o Conare estava anali-
sando 120.469 pedidos 

de reconhecimento de refúgio 
apresentados por venezuela-
nos. Os processos são confi -
denciais e não são divulgadas 
nem mesmo as identidades dos 
que têm seus pedidos de refúgio 
acolhidos.

O resultado da reunião é 
“um marco histórico na área 
de regularização migratória 
brasileira”, já que as 21.342 
solicitações de refúgio foram 
julgadas em bloco, de uma só 
vez. A expectativa ministerial 
é que, em breve, o Conare 
repita o mesmo procedimento, 
analisando mais um “número 
expressivo” de solicitações 
interpostas por estrangeiros.

Não há um prazo para a 
conclusão de cada procedi-
mento, que varia conforme a 
nacionalidade dos solicitantes, 
com a consistência dos dados 
de contato fornecidos ao con-
selho, com a complexidade de 
cada caso e com as informações 

Eles se estabeleceram no Brasil após fugirem da crise na Venezuela.

Novo partido de 
Bolsonaro é registrado 
em cartório

O Aliança pelo Brasil, partido 
idealizado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, teve sua criação registrada 
em cartório. O responsável pelo 
registro foi o 2º vice-presidente 
da legenda, Luiz Felipe Belmonte. 
Segundo ele, o partido se pautará 
pelos princípios cristãos.

“Estamos dando entrada no 
registro do novo partido Aliança 
Pelo Brasil. Um partido criado pelo 
presidente Bolsonaro, junto com 
seus apoiadores, e que pretende ser 
um partido que defi na uma linha de 
direção valorizando os princípios 
cristãos, valorizando a família e 
valorizando essas questões que são 
da raiz do povo brasileiro”, disse 
em sua conta no Twitter. 

Bolsonaro criou o partido após 
anunciar seu desligamento do 
PSL, legenda com a qual se ele-
geu presidente. O novo partido, 
no entanto, ainda precisa obter o 
reconhecimento do TSE para for-
malizar sua criação e participar de 
eleições. Para isso, precisa recolher 
a assinatura de, no mínimo, 491.967 
eleitores em apoio à nova legenda.

O TSE decidiu reconhecer assi-
naturas eletrônicas para formalizar 
a criação de partidos políticos. A 
decisão pode acelerar o registro da 
legenda junto ao tribunal. Bolsona-
ro pretende agilizar o processo de 
obtenção de registro do partido por 
meio de certifi cados digitais (ABr).

Ao desembarcar em Cruzeiro 
do Sul, na região Noroeste do 
Acre, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, confi rmou 
a destinação de recursos do 
Orçamento para a contratação 
de um estudo de viabilidade 
econômica e fi nanceira refe-
rente à construção de uma 
ponte sobre o Rio Juruá, que 
facilitará a ligação rodoviária 
do Brasil ao Peru.

O montante, cerca de R$ 7 mi-
lhões, está assegurado no projeto 
da Lei Orçamentária Anual, que 
será analisado pelos senadores 
e deputados no próximo dia 
17. A previsão é que o estudo 
técnico seja concluído em um 
ano.  A futura estrutura na BR 
364 deverá ter 120 metros de 
extensão e será construída entre 
os municípios de Cruzeiro do Sul 
e Rodrigues Alves. Atualmente, 
a travessia entre as localidades 
é realizada por balsa. 

Ainda para fazer a ligação 
até o país andino é preciso 
concluir as obras da rodovia até 
a fronteira, na Serra do Divisor. 

Davi Alcolumbre confi rmou recursos para o estudo técnico para 

viabilizar ponte sobre o Rio Juruá.

Pesquisa feita em 2019, para 
avaliar as condições das cal-
çadas mantidas diretamente 
pelo poder público, revelou 
que nenhuma das 27 capitais 
brasileiras conseguiu chegar à 
média mínima aceitável de oito 
pontos numa escala de zero a 
dez. Mesmo as médias mais al-
tas fi caram ainda abaixo de sete. 
Os dados foram apresentados 
pela arquiteta Marília Hilde-
brand, representante do Portal 
Mobilize, em audiência pública 
da Subcomissão Temporária so-
bre Mobilidade Urbana, ligada à 
Comissão de Direitos Humanos 
do Senado. 

A Campanha Calçadas do 
Brasil 2019 é uma iniciativa de 
organizações que lutam para 
melhorar a “caminhabilidade” 
nas cidades brasileiras. A lista 
de problemas encontrados é 
extensa e vai desde buracos à 
ocupação indevida de espaços. 

As ações de concessionárias de 
energia elétrica, comunicações 
e saneamento, que destroem e 
não recompõem os pavimentos 
também foram notadas. 

Os resultados mostram que 
todas as capitais fi caram entre 
ruim e regular. A nota mais alta, 
obtida por São Paulo, foi 6,93, 
que não chega a ser uma nota 
boa. Belém, que fi cou na pior 
posição, obteve 4,52. A média 
nacional fi cou em 5,71. Ou seja, 
nem a capital paulista, que fi cou 
em primeiro, teve uma nota 
aceitável — analisou Marília 
Hildebrand. 

Ela disse ainda que cultura 
da mobilidade voltada somente 
ao carro penaliza as calçadas 
em diversos aspectos. “Se o 
poder público não se adapta 
aos critérios mínimos, como 
esperar que o morador cuide 
adequadamente de sua calça-
da?”, indagou (Ag.Senado).
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Belém é a capital com a pior média em estudo sobre calçadas.

Mais crimes classifi cados 
como hediondos, penas maio-
res e regras mais rígidas para 
a progressão da pena. Esses 
são alguns dos pontos do 
chamado pacote anticrime, 
projeto aprovado pela Câma-
ra, patrocinado pelo ministro 
da Justiça, Sergio Moro. A 
matéria agora será analisada 
pelo Senado. 

Durante a tramitação na 
Câmara, o texto sofreu mo-
difi cações. Foi retirado, por 
exemplo, o item da “exclu-
dente de ilicitude”, que isenta 
policiais que matam em situ-
ações “de escusável medo, 
surpresa ou violenta emoção”. 
Também saiu do texto a prisão 
após segunda instância, tema 
que está sendo discutido em 
outras propostas na Câmara 
e no Senado.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) ressaltou 
que a retirada da exclusão 
da ilicitude pode ajudar na 
tramitação do projeto. O se-
nador disse crer que o texto 
fi nal fi cou “bem razoável” para 

Durante a tramitação na Câmara, o texto sofreu modifi cações.

Bloquear guia 
rebaixada é
infração
gravíssima

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado aprovou o 
projeto que institui infração 
gravíssima no Código de Trân-
sito Brasileiro  para quem esta-
cionar o veículo junto à guia de 
calçada (meio-fi o) rebaixada. A 
proposta segue agora para aná-
lise da CCJ, onde será analisada 
em caráter terminativo.

A proposta, de autoria da 
senadora Mara Gabrilli (PSDB-
-SP), prevê multa e remoção 
do veículo de quem cometer 
esse tipo de infração. A mesma 
penalidade deve valer também 
aos motoristas que estaciona-
rem no passeio ou sobre faixa 
destinada a pedestre, ciclovia 
ou ciclofaixa. Na legislação 
atual, essas outras infrações são 
consideradas apenas graves, e 
não gravíssimas.

A parlamentar ressaltou que os 
transtornos do bloqueio do aces-
so a guia rebaixada são inúmeros, 
tanto para pedestres e ciclistas, 
como para cadeirantes e pessoas 
com qualquer defi ciência, mobili-
dade comprometida ou reduzida. 
“Principalmente às pessoas que 
dependem de cadeiras de rodas 
para transitar; mas também aos 
ciclistas empurrando a bicicleta, 
às pessoas com carrinhos de bebê 
e às pessoas com outros tipos de 
mobilidade reduzida”, ressalta 
(Ag.Senado).

Wagner Santana/Diário do Pará
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Proibida restrições a 
animais de estimação
em condomínios

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara 
aprovou proposta que proíbe que condomí-
nios adotem regras impedindo a permanên-
cia de animal doméstico em suas unidades 
autônomas (casas e apartamentos). Também 

serão vedadas regras que restrinjam a per-
manência de animal doméstico nas unidades 
ou nas áreas comuns “sem objetivar com isto 
exatamente a preservação da segurança, do 
sossego ou da saúde das pessoas”.

Além disso, a proposta proíbe cláusula ou 
dispositivo em convenção coletiva, regula-
mento ou regimento interno de condomínio 
que determine que animais domésticos sejam 

carregados por alguém mediante uso de 
força física para a utilização de elevadores 
ou outras áreas comuns.

O texto aprovado é o substitutivo do rela-
tor, deputado Vavá Martins (Republicanos-
-PA), ao projeto do deputado Fred Costa 
(Patriota-MG), e às propostas apensadas. 
“As restrições sobre permanência de animais 
previstas em convenções condominiais e 

regulamentos internos violam o exercício do 
direito de propriedade em relação à própria 
unidade condominial”, disse o relator.

O parecer de Vavá Martins, no entanto, 
foi contrário a outros projetos apensados 
que visam assegurar o amplo direito de en-
trada e permanência de animais em praias, 
repartições públicas e shopping centers  
(Ag.Câmara).

Brasil reconhece condição 
de refugiados a mais de 

21 mil venezuelanos
O Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) concedeu a condição de refugiados a 21.432 
venezuelanos que se estabeleceram no Brasil após fugirem da crise econômica e da instabilidade 
política que afetam seu país

disponíveis do país de origem 
de quem pleiteia o refúgio. 
Em média, as solicitações são 
analisadas em 3 anos. Entre 
os 120.469 pedidos em análise 
até outubro havia, segundo os 
dados do próprio Conare, ao 
menos 47 processos protoco-
lados em 2013.

O emprego de ferramentas 
digitais permitiu o cruzamento 
de 129 mil solicitações de reco-
nhecimento de refúgio apresen-
tadas por venezuelanos, otimi-
zando o trabalho dos membros 
do Conare. Em junho, o órgão 
concluiu que os venezuelanos 
enfrentam um contexto de 

“grave e generalizada violação 
de direitos humanos”.

Desde que solicita o refú-
gio, ele tem direito a obter 
os principais documentos de 
identifi cação, tais como CPF e 
Carteira de Trabalho, e a utilizar 
os serviços públicos universais 
(ABr). 

Aprovado na Câmara, pacote 
anticrime será analisado pelo Senado

receber o apoio do Senado. Ele, 
no entanto, não acredita que 
o projeto seja aprovado ainda 
este ano. 

Na mesma linha, a senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-MA) 
disse que a retirada do tema 
da exclusão de ilicitude foi um 
ponto importante. Para a ela, 
com a supressão desse tema, 
a mensagem é que “todos têm 
direito à vida” e que quem não 
respeitar esse direito deve ter 

punição exemplar.
O senador Wellington Fa-

gundes (PR-MT) registra que 
o pacote anticrime é uma de-
manda do Brasil e uma forma 
de fazer justiça para “quem 
mais precisa”. Disse que vários 
senadores têm muita experiên-
cia administrativa e certamente 
poderão aperfeiçoar a matéria. 
Wellington , no entanto, defen-
de celeridade na apreciação do 
projeto (Ag.Senado).

Davi confi rma recurso para ponte de 
ligação entre Brasil e Peru

A BR 364 poderá ser utilizada 
estrategicamente como saída 
para produção agroindustrial 
brasileira para o Oceano Pa-
cífi co. “É um dia importante 
para o estado do Acre, porque 
o Congresso e o governo passa-
ram a entender a importância 
dessa obra para a região, disse 
o presidente do Senado.

A convite do senador Marcio 

Bittar (MDB), Davi Alcolumbre 
participou do Fórum de Interli-
gação Brasil – Peru, que reuniu 
empresários e representantes 
do poder público. A senadora 
Mailza Gomes (PP), o governa-
dor do Estado, Gladson Cameli, 
o prefeito de Cruzeiro do Sul, 
Ilderlei Cordeiro e demais au-
toridades locais participaram 
do evento (Ag.Senado).

Estudo comprova 
situação ruim de 

calçadas das capitais



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

A modernização das 

normas trabalhistas 

tornou-se necessidade 

cada vez mais premente 

nas últimas décadas.

Ganhou efetividade 
nos últimos governos 
federais, quando, fi -

nalmente, efetivou-se uma 
grande reforma na legislação, 
seguida por outras de menor 
porte. As relações de traba-
lho, extremamente sensíveis 
e delicadas, foram objeto de 
normas protecionistas, visan-
do a, especialmente, garantir 
direitos fundamentais dos 
trabalhadores e evitar abusos 
por parte dos empregadores. 

Sabe-se que tal protecio-
nismo, muitas vezes, foi des-
virtuado para abusos contra 
empregadores, assistindo-se 
a enxurradas de demandas 
judiciais e de reclamações 
com pleitos excessivos, mes-
mo quando o empregador 
estava em conformidade com 
a legislação. A Reforma Tra-
balhista, vigente desde no-
vembro de 2017, representou 
um equilíbrio maior nessas 
relações entre empregado e 
empregador.

Com ela, regras para uma 
maior efetividade das deman-
das judiciais, desafogando o 
Poder Judiciário e tornando 
as ações propostas mais as-
sertivas. A lei que implantou 
a importante Reforma Traba-
lhista de 2017 foi resultado 
de um projeto de autoria do 
Poder Executivo, que passou 
por longo crivo legislativo, 
com centenas de emendas 
e alterações, até sua efetiva 
aprovação.

Poucos meses depois da en-
trada em vigor da referida lei, 
foi editada a MP 808, trazendo 
novas alterações, como, uma 
das mais importantes, a veda-
ção de gestantes trabalharem 
em atividades insalubres. A 
MP é o meio legislativo que 
pode ser adotado pelo Pre-
sidente da República, com 
validade limitada de 60 dias, 
prorrogável por igual período, 
quando, se não convertida em 
lei, perde sua efi cácia.

Acompanhamos as ques-
tões políticas e os embates 
entre representantes dos 

poderes legislativo e execu-
tivo, cada qual com foco em 
interesses diversos, difi cul-
tando o processamento de 
importantes medidas para o 
País. Essa interdependência 
dos poderes é ainda mais 
evidente quando se trata de 
MPs que, em prazo exíguo, se 
não votada e aprovada torna-
se inefi caz desde sua edição. 
Esse foi o caso da MP 808 que, 
por não ter sido convertida 
em lei, perdeu sua efi cácia. 

Mesmo diante dessa pro-
blemática, considerando as 
mudanças necessárias na 
legislação, novas medidas 
provisórias têm trazido ex-
pressivas alterações, poden-
do-se citar a MP 881, esta 
sim convertida na chamada 
Lei da Liberdade Econômica, 
que instituiu, entre outras 
medidas, a Carteira de Tra-
balho Eletrônica, o controle 
com registro de ponto por 
exceção, além da substituição 
do programa e-Social.

Em seguida veio a MP 905, 
com signifi cativas alterações 
na legislação e ajustes relati-
vos à Participação nos Lucros 
e Resultados; revogação da 
Contribuição Social Rescisó-
ria – 10% sobre o FGTS; ex-
clusão da equiparação entre 
acidente de percurso como 
de trabalho; possibilidade 
de trabalho aos domingos; e, 
especialmente, a nova mo-
dalidade de contratação de 
jovens empregados de 18 a 29 
anos, pelo chamado contrato 
de trabalho verde e amarelo, e 
incentivos fi scais a empresas 
contratantes.

A MP 905, entretanto, ainda 
passa pela fase provisória dos 
120 dias, restando inseguran-
ça sobre o desfecho da norma, 
ou seja, se for convertida em 
lei. Dessa forma, apesar da 
almejada estabilidade das 
normas, esperada por toda 
a sociedade, o meio adotado 
para as reformas da legisla-
ção trabalhista ainda gera 
insegurança jurídica ante à 
possível provisoriedade de 
tais medidas.

(*) - Sócio do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 
Público e Direito contábil (edison.

fernandes@ffl  aw.com.br);  
(**) - Advogado do FF Advogados, 

atua nas áreas trabalhista, tributária e 
de recuperação de empresas (richard.

abecassis@ffl  aw.com.br). 

Establidade face à 
provisoriedade das 

reformas trabalhistas
Edison Carlos Fernandes (*) e Richard Abecassis (**)
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 / NIRE: 35.300.381.351

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 2019, às 9h (“AGE”), foi aprovado o grupamento da 
totalidade das 9.112.880 (nove milhões, cento e doze mil, oitocentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, na proporção de 40.000 (quarenta mil) ações para 1 (uma) ação, sem modificação do capital social ou dos direitos relativos 
às ações, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76. Aos acionistas cujas ações somadas não completem 40.000 (quarenta mil) ações, será 
atribuído um prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste aviso aos acionistas para que manifestem o interesse em continuar inte-
grando o quadro acionário da Companhia. Para que possam exercer tal faculdade, os acionistas interessados deverão comparecer à sede 
da Companhia, dentro do prazo estabelecido, a fim de negociar a forma de complementação de suas posições acionárias para o próximo nú-
mero inteiro de ações. Transcorrido o prazo estabelecido para a manifestação por parte dos acionistas, as eventuais frações de ações serão 
consideradas canceladas para todos os efeitos e o acionista terá direito a reembolso pela Companhia com base no valor patrimonial da ação. 
A ata da AGE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Santana do Parnaíba, 6 de dezembro de 2019. A Diretoria.

Perlita Holding Ltda.
CNPJ/ME nº 61.788.709/0001-98  –  NIRE 35200977660

Extrato da 1ª Alteração do Contrato Social
Os sócios da Perlita Holding Ltda. com sede na Avenida Pedroso de Morais, 1.619, 8º Andar, 
Conjunto 807, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-001, a sa-
ber: (1) Paulo Diederichsen Villares; (2) Pedro Cruz Villares; (3) Luiz Cruz Villares; e (4) Berlim 
Participações Ltda., através da 1ª Alteração Contratual de 26/11/19, aprovaram a redução do capital 
social da Sociedade, por ser excessivo em relação aos seus objetivos sociais, mediante devolução 
de bens, direitos e/ou moeda corrente aos sócios, permitida a compensação de créditos, no valor 
de R$ 16.465.010,40 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e dez reais e qua-
renta centavos), nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, sem o cancelamento de quotas e 
com a diminuição do valor nominal das quotas da Sociedade de R$ 0,66 (sessenta e seis centa-
vos) para R$ 0,06 (seis centavos) por quota, passando, portanto, o capital social da Sociedade de 
R$ 18.111.511,44 (dezoito milhões, cento e onze mil, quinhentos e onze reais e quarenta e quatro 
centavos) dividido em 27.441.684 (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, seiscen-
tas e oitenta e quatro) quotas com valor nominal unitário de R$ 0,66 (sessenta e seis centavos) para 
R$ 1.646.501,04 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e um reais e quatro cen-
tavos) dividido em 27.441.684 (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, seiscentas 
e oitenta e quatro) quotas com valor nominal unitário de R$ 0,06 (seis centavos). Após todas as deli-
berações, o contrato social foi consolidado. Nos termos e para os fins das disposições constantes do 
§1º do artigo 1.084 do Código Civil, será efetuada a publicação do presente extrato, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. Paulo Diederichsen Villares - Diretor Presidente.

Pegassus Investimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 56.526.684/0001-14  –  NIRE 35.203.878.441

Extrato da Alteração do Contrato Social
Os sócios da Pegassus Investimentos e Participações Ltda. com sede na Avenida Pedroso 
de Morais, 1.619, 8º Andar, Conjunto 807, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 05419-001, a saber: (1) Paulo Diederichsen Villares e (2) Perlita Holding Ltda., através da 
Alteração Contratual de 14/11/2019 aprovaram a redução do capital social da Sociedade me-
diante: (a) a absorção de parte dos prejuízos acumulados, conforme balancete de verificação de 
31 de outubro de 2019, no valor de R$ 187.995,23 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e noven-
ta e cinco reais e vinte e três centavos), nos termos do artigo 1.082, I, do Código Civil; e (b) a de-
volução de bens, direitos e/ou moeda corrente aos sócios, permitida a compensação de créditos, 
no valor de R$ 7.644.738,01 (sete milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta 
e oito reais e um centavo), nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, sem cancelamento de 
quotas e com a respectiva diminuição do valor nominal das quotas da Sociedade de R$ 5,00 (cinco 
reais) para R$ 0,02 (dois centavos) por quota, passando, portanto, o capital social da Sociedade de 
R$ 7.864.190,00 (sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa reais), dividido 
em 1.572.838 (um milhão, quinhentas e setenta e duas mil, oitocentas e trinta e oito) quotas com valor 
nominal de R$ 5,00 (cinco reais) cada para R$ 31.456,76 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e 
seis reais e setenta e seis centavos), dividido em 1.572.838 (um milhão, quinhentas e setenta e duas 
mil, oitocentas e trinta e oito) quotas com valor nominal de R$ 0,02 (dois centavos) cada. Após todas 
as deliberações, o contrato social foi consolidado. Nos termos e para os fins das disposições constan-
tes do §1º do artigo 1.084 do Código Civil, será efetuada a publicação do presente extrato, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. Paulo Diederichsen Villares - Administrador.

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 – NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da A.G.E. realizada em 05.11.2019
Data, Hora e Local: Aos 05/11/2019, às 11hs, sede social, Rua Álvares Cabral, 1210, Diadema/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. Ordem do Dia: a. Distribui-
ção de Dividendos. b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações: A lavratura da presente ata em forma sumária, 
conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6404/76. a.A distribuição de dividendos por conta da Reserva de Lucros a Realizar o valor 
de R$10.000.000,00, para serem pagos neste mês, mantendo o saldo remanescente de R$812.567,47 para futuras deliberações. 
b.Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata, aprovada, e por todos os presente assinada: Silamo 
Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri p.p. Edson Cordeiro Neves; Umberto Silvio Mosse-
ri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Mar-
tina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi 
Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufaman; Sophie Carelli Wajngarten pp. 
Monelle Mosseri; Charis Mosseri Carelli pp. Monelle Mosseri; Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: Secretario da Mesa: 
Edson Cordeiro Neves. Diadema, 05/11/19. JUCESP n° 609.674/19-5 em 27/11/2019, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

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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PRAZO PARA ENTREGAR O ATESTADO MÉDICO
Funcionário que possui atestado médico, possui prazo para comunicar 
a empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOTA FISCAL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔ-
NICO EMITIDA POR EMPRESA DO SIMPLES, TERÁ RETENÇÃO DO INSS?

De acordo com o Artigo 143 da IN RFB 971/2009 não se sujeita à reten-
ção a prestação de serviços de administração, fiscalização, supervisão 
ou gerenciamento de obras, assim como a de assessoria ou consultoria 
técnicas nas quais se incluem projetos de arquitetos e engenheiros.

COMUNICAR O ENCERRAMENTO NO E-SOCIAL
Quais os procedimentos para o encerramento de empresa no o eSocial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DE ESTAGIÁRIO PARA APRENDIZ
Empresa possui contrato com estagiário próximo do vencimento, 
poderá contratar o ex-estagiário como aprendiz, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADO
Empresa disponibiliza o vale alimentação para os funcionários, poderá 
para o cargo de confiança oferecer um valor superior, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DA LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária afastada por licença maternidade que recebe Salário fixo 
+ Comissões sobre vendas, como calcular? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEVERÃO CONTINUAR ENTREGANDO
Empresas que possuem apenas pró-labore e que deverão iniciar em 
outubro a entrega da DCTFWeb, devem continuar entregando a GFIP, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Os dados foram compila-
dos pelo Centro de Es-
tudos e Investimentos 

Sociais (Censis), instituto de 
pesquisa socioeconômica que 
produz estatísticas anuais sobre 
a percepção dos italianos sobre 
a sociedade.

A sensação de aumento do 
racismo é maior no centro da 
Itália (75,7%) e no sul (70,2%) 
e entre os idosos (71%) e 
as mulheres (72,2%). Além 
disso, 58% dos entrevistados 
acreditam ter havido um cres-
cimento do antissemitismo. O 
país tem convivido nos últimos 
meses com recorrentes casos 
de racismo no futebol, envol-
vendo desde torcedores até 
a imprensa, e com a falta de 
ações concretas para combater 
a discriminação racial.

Para 50,9% dos entrevista-

A
N
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Uruguai está em 1º lugar na 
América Latina e em 18º no 
mundo como país mais amigável 
e seguro para as comunidades 
de lésbicas, gays, bissexuais e 
transgênero (LGBT), segundo 
pesquisa divulgada pela empre-
sa Asher Fergusson – renomada 
especialista em viagens. 

A Suécia foi apontada como o 
país mais amigável no mundo. 
O novo ranking analisou os 
direitos e segurança oferecidos 
aos membros da comunidade 
em 150 países com base em 
oito fatores: 

-  Legalização do casamento 
entre pessoas do mesmo 
sexo;

-  Proteção de direitos no local 
de trabalho;

-  Proteção contra discrimi-
nação;

Quase 70% dos italianos veem 
aumento do racismo no país

Um relatório sobre a situação social da Itália mostra que 69,8% dos habitantes do país acreditam em 
um aumento dos episódios de intolerância e racismo contra migrantes ao longo do ano

Estátua é vendada em manifestação contra o racismo 

em Turim, na Itália.

20,5% pensam que os italianos 
são pouco abertos em relação 
a estrangeiros.

Quanto ao machismo, 73,2% 
das pessoas estão convencidas 
de que a violência contra a 
mulher é um problema real da 
sociedade italiana. Entre 1º de 
agosto de 2018 e 31 de julho 
de 2019, segundo o Censis, a 
Itália registrou 92 casos de fe-
minicídio no ambiente familiar 
ou afetivo. 

O Censis também descobriu 
que 48% dos italianos gostariam 
de um “homem forte no poder”, 
que não precisasse se preocu-
par com Parlamento e eleições. 
Esse percentual sobe para 56% 
entre pessoas de baixa renda. 
Por outro lado, 62% defendem 
que a Itália permaneça na UE, e 
61% apoiam a manutenção do 
euro (ANSA).

dos, o aumento dos episódios de 
racismo se deve às difi culdades 
econômicas e à insatisfação 
geral da população. Outros 
35,6% o atribuem ao cresci-

mento do medo de ser vítima 
de crimes, o que, por si só, já 
seria um sentimento racista. 
23,4% creem que isso depende 
do excesso de migrantes, mas 
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Uruguai é o país latino-americano mais seguro e amigável

Uruguai está em 1º lugar na América Latina e em 18º no mundo

-  Reconhecimento de adoção;
-  Punição por crimes de ódio;
-  Índice Gallup se é um bom 

lugar para morar;
-  Dois aspectos para a recusa: 

como as leis da moralidade 
e a ilegalidade das relações 
entre pessoas do mesmo 
sexo.

O Uruguai é o país latino-ame-
ricano mais bem posicionado, 
com uma pontuação de 237 (B 
+ se fosse um cartão de notas). 
Depois do vizinho, no ranking 
latino-americano está a Colôm-
bia. Na classifi cação mundial, 
o pais está acima de outros do 
primeiro mundo, como Estados 
Unidos e Alemanha. 

Entre os países mais perigo-
sos estão, nesta ordem: Nigéria, 
Catar, Iêmen, Arábia Saudita, 

Tanzânia, Irã, Sudão, Barbados, 
Malásia, Malawi. São nações 
(adicionadas a muitas outras 
que as seguem no ranking) sem 
nenhuma proteção à comuni-
dade gay, mas também com 
rigorosas leis de moralidade e 

proibição legal de fazer sexo 
com pessoas do mesmo sexo.

O país mais mal localizado das 
Américas é a Jamaica, onde há 
uma forte homofobia. Na América 
do Sul, o pior classifi cado é o Pa-
raguai (Fonte: Montevideo.com).

Poucos produtos no mundo 
são facilmente reconhecidos 
por sua sustentabilidade, pra-
ticidade e estilo como a lata 
de alumínio para bebidas. A 
embalagem mais reciclada do 
planeta, que modifi cou hábi-
tos e introduziu conceitos hoje 
fundamentais para a economia 
sustentável, completa 30 anos 
de fabricação no Brasil. 

A Abralatas - Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Latas de Alumínio e a Novelis, 
líder mundial em laminados 
e reciclagem de alumínio, se 
uniram para comemorar esse 
marco que revolucionou o 
mercado de bebidas ao inserir 
a embalagem sustentável no 
dia a dia dos brasileiros. O 
crescimento da lata de alu-

Lata de alumínio completa 30 anos no Brasil
mínio no Brasil é vertiginoso. 

Em 1989 iniciou-se a pro-
dução de latas de alumínio 
no Brasil. Apenas dez anos 
depois, em 1999, já atingía-
mos a marca de 10 bilhões 
de latinhas. Em 2009, se 
aproximava dos 20 bilhões e, 
em 2019, devemos alcançar o 
patamar próximo a 30 bilhões 
de latinhas. Produção que se 
consolida como terceiro maior 
mercado mundial, atrás ape-
nas de EUA e China. 

“A partir da primeira fábrica, 
instalada na cidade de Pouso 
Alegre, Minas Gerais, o setor 
investiu pesado para atender 
a demanda crescente dos 
consumidores e dos diversos 
fabricantes de bebidas por 
uma embalagem comprovada-
mente sustentável”, ressalta 
Cátilo Cândido, presidente 
executivo da Abralatas. 

Ele observa que hoje são 
22 unidades industriais es-
palhadas por todas as regiões 
do país. “Trinta anos depois, 
agora é a vez de envasarmos 
a primeira água em lata do 
Brasil” pontua Cândido. “A 
latinha possui ainda um ciclo 
de vida relativamente curto já 
que leva poucos meses para 
voltar ao ponto de venda após 
o consumo e descarte, for-
mando um conceito perfeito 
de economia circular” pontua. 

O crescimento da produção 

refl ete em mais de seis mil 
empregos diretos e geração 
de renda para cerca de 600 mil 
pessoas envolvidas na etapa da 
reciclagem. Um dos principais 
catalisadores do consumo de 
latas de alumínio é o cresci-
mento da participação da lata 
no mercado de cerveja, que já 
ultrapassou a marca dos 50%. 

O alumínio permite a criação 
de embalagens diferenciadas 
e modernas e, por ser leve e 
resistente, diminui o custo do 
transporte, reduzindo a pega-
da de carbono dos produtos. 
No caso da latinha de alumínio, 
além de gelar as bebidas mais 

rápido, as vantagens incluem 
uma melhor conservação do 
sabor do produto, pois impede 
a incidência de luz, até a eco-
nomia de espaço nos pontos 
de vendas, trazendo vantagens 
para os varejistas. 

Por ser 100% reciclável, a 
lata de alumínio se tornou 
sinônimo de consumo cons-
ciente e exerce um importante 
papel para a consolidação de 
um modelo de negócio sus-
tentável no país. A reciclagem 
de alumínio contribui para um 
menor impacto ambiental ao 
reduzir em 95% a emissão de 
gases e consumir apenas 5% 
de energia necessária para 
produção de alumínio a partir 
do minério. 

O Brasil se mantém como um 
dos líderes mundiais na reci-
clagem de latas de alumínio 
com o alto índice de 97,3%. “A 
Economia Circular faz parte 
do modelo de negócios da No-
velis e foi o que nos motivou a 
anunciar um investimento adi-
cional de R$ 650 milhões para 
expandir nossa capacidade 
de laminação e reciclagem.”, 
comenta Augusto Nogueira, 
vice-presidente Comercial da 
Novelis América do Sul. “A 
reciclagem gera renda para 
cooperativas de materiais re-
ciclados e movimenta cerca de 
R$ 1 bilhão por ano”, completa 
o executivo (AI/Abralatas). 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 B
4C

7-
D

E4
3-

4B
33

-9
EB

B.



Página 6 São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de dezembro de 2019

Novas eras para 
“velhas”empresas

OPara muitos, Startups 

ou a economia 4.0 

parecem varinhas 

mágicas a serem 

implantadas e 

absorvidas por uma 

indústria tradicional.

É muito comum culpar 
a “velha” indústria 
como reativa à intro-

dução da inovação ou culpar 
os “donos“ que não permi-
tem a entrada dos filhos em 
suas empresas, não dando 
liberdade para que possam 
introduzir e aplicar novas 
ideias em relação a produtos, 
tecnologias ou gestão. Na 
verdade, o assunto é bem 
mais complicado do que se 
imagina. 

Em primeiro lugar, as 
empresas tradicionais são 
criticadas por não se torna-
rem disruptivas e perderem 
espaço para as startups. Uma 
coisa é uma empresa tradi-
cional adotar inovações em 
seu dia a dia outra coisa é ela 
se transformar em uma star-
tup. A empresa tradicional 
não precisa se transformar 
em uma startup mas o que 
poderá fazê-la a perder seu 
mercado é a falta da inovação 
tecnológica e a manutenção 
de seu modelo de negócio. 

Empresas que não se ino-
vam, em relação a sua linha 
de produtos, processos, 
marketing, comunicação e 
gestão estão fadadas a en-
contrar muitas dificuldades 
e perder sua competitividade 
no mercado. E ter somente a 
consciência de que a inova-
ção é necessária para sanar o 
problema não é suficiente. O 
desafio é mudar a cultura da 
empresa e dos membros da 
organização. Este processo 
de mudança é muito traba-
lhoso e nada fácil. 

A cúpula diretiva e o 
próprio Conselho de Ad-
ministração precisam estar 
cientes destes desafios para 
estimular mudanças de fato. 
Imaginem um jovem herdeiro 
sendo admitido na empresa 
da família, procedente de 
uma cultura disruptiva que-
rendo, em pouco tempo, mu-
dar ou introduzir inovações. 
Ele irá enfrentar enormes 
barreiras para conquistar 
seus intentos além da frus-
tração que, muitas vezes, 
leva ao seu afastamento. 

A formação de um Comitê 
de Inovação Tecnológica, 
por exemplo, poderia ser o 
núcleo de difusão de uma 
nova cultura na organização. 
Convidando por exemplo o 
herdeiro a ser membro deste 
Comitê poderia constituir um 

interessante passo para uma 
transição amena entre gera-
ções de uma mesma família. 

Muito bem vinda é a ideia 
dos empresários darem o 
espaço e os recursos neces-
sários para que seus futuros 
herdeiros possam desenvol-
ver seus projetos e ideias. 

Os pais seriam os inves-
tidores-anjos com regras 
semelhantes a qualquer 
investidor em startups. Isto 
deveria acontecer fora do 
ambiente dos negócios da 
família. Em princípio, não dá 
certo colocar sob o mesmo 
teto negócios tradicionais 
e disruptivos. De repente o 
negócio recém iniciado dá 
bons resultados e começa 
a escalar geometricamente. 

Cabe ao pai e filho empre-
endedor discutirem se o novo 
negócio terá uma maior parti-
cipação dos sócios familiares 
ou se ele irá se desenvolver 
de forma mais independente. 
Também precisaria ser ava-
liado se o produto/tecnologia 
desenvolvida possui alguma 
aderência com os negócios 
da família. Imaginem uma 
corporação familiar, que te-
nha pelo menos 5 herdeiros 
que queiram montar suas 
startups. 

Como agir para atender 
a todos. Estaria a empresa 
disposta a criar uma incuba-
dora de projetos, abrigando 
o desenvolvimento de ideias 
dos filhos e outros? O desafio 
em negócios familiares é a 
equidade. Se um parente 
pode ou tem direito o outro 
também tem. Assim se evita-
riam futuros conflitos. 

Concomitantemente os 
futuros herdeiros, ligados ou 
não ao negócio, desenvolven-
do suas startups ou seguindo 
carreiras profissionais total-
mente diversas são sócios 
do negócio tradicional da 
família. Para tanto deverão 
ser formados para agir como 
sócios controladores, caso 
não estejam diretamente 
envolvidos na gestão dos 
negócios. 

Uma prática recomendável 
é que já comecem a assistir às 
reuniões de Conselho como 
ouvintes a partir dos 16/18 
anos. Mesmo sem direito a 
voto, poderão trazer novos 
ventos disruptivos no Con-
selho, o que certamente é 
muito positivo. 

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Yoko Tawada – Todavia – Escritora japonesa 
radicada na Alemanha, laureada internacional-
mente, criou uma deliciosa fábula envolvendo 
três gerações de ursas polares, que quase  
literalmente mimetizam a sociedade humana 

em todas as suas facetas: agruras, amores, etc. Gostoso.!

Memórias de um Urso – Polar

Phillip L. Hunsaker –Senai – Phillip e 
outras “feras” criaram esse guia baseado 
em cinco fortes pilares: Gestão de pesso-
as; liderança; atingindo alta performance; 

comunicação  eficaz, planejando apresentações e 
negociando. Absolutamente contextualizado ao nosso 
momento político econômico.  Num exemplar trabalho 
editorial em capa dura, será um manual definitivo para 
gestores, empreendedores, enfim para todo aquele 
(a) profissional envolvido na gestão de negócios. 
Apresentam desvios e lançam luzes, através de dicas 
valiosíssimas para o palmilhar de um caminho exitoso .

Guia Essencial para 
Gestão de Empresas 

Gisele Domenici – Márcia Motta (Ilustr) – 
Literare –  Autora neuropsicóloga , criou um 
estória, nem tanto ficcional, para induzir a 
protagonista, uma garota que simplesmente 

negava-se a ingerir legumes. Seus pais a levaram a 
uma profissional do relacionamento da família. Depois 
de um papinho, a menina foi visitar seus avós, que 
possuem e entendem bastante de produtos da terra. 
Foi um sucesso!! Com muito respeito à inteligência 
infantil suas páginas, com ótimas ilustrações, des-
velam um gostoso universo, antes detestado. Aliás, 
quem nunca? Um elogiável trabalho que deverá ser 
lido pelos pais, professores, responsáveis, e por que 
não, por profissionais de saúde. Genial!!

Diário de Uma Garota que não 
Gostava de Legumes

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Júlia Loyola – Santiago Régis (Ilustr) – 
Passarinho – Jovem escritora e dramaturga, 
lastreada em suas imagens de infância, 
geradas pelos familiares, demonstra uma 
tempera literária invejável. Nesse romance 

com tratamento onírico, fundeado num entrelaça-
mento pessoal entre pessoas diferentes, paradigmas 
são quebrados. Trata-se em suma, de uma ode ao 
amor, onde quer que ele esteja, ou com quem seja. 
Impactante!

Noites em (Azul) Claro
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O ano de 2019 teve o mês 
de novembro mais quente já 
registrado na história, segundo 
dados divulgados ontem (5) 
pelo Serviço Copernicus de 
Mudanças Climáticas (C3S), 
órgão ligado à União Europeia.

De acordo com o C3S, a tem-
peratura global em novembro 
foi 0,64ºC superior à média 
de 1981 a 2010, igualando o 
valor recorde de 2016. Os nú-
meros chegam paralelamente 

E são vários os percursos, 
em todos os continentes, 
que permitem ao turista 

apreciar o destino escolhido 
sem sair de um vagão. Ao redor 
do mundo é possível encontrar 
linhas férreas para todos os gos-
tos, das altamente tecnológicas 
até as mais históricas, que faz o 
turista voltar no tempo. 

O Pacifi c Surfl iner, da Am-
trak, é uma das principais 
linhas. 

Localizada nos Estados Uni-
dos, o trem liga San Diego a 
San Luis Obispo, no sul da Ca-
lifórnia, e para em 27 estações 
ao longo da sua rota. Entre as 
cidades atravessadas pelo trem 
estão Grover Beach, Santa Bar-
barada, Los Angeles, Santa Ana 
e Sorrento Beach. O comboio, 
que percorre a costa, oferece 
paisagens inesquecíveis e per-
corre 365 km em cinco horas 
e 45 minutos. O trem opera 
diariamente e o nome é uma 
homenagem ao surfe.

Já no Canadá, o Rupert Rocket 
é o trem da Via Rail que viaja 
de Jasper até Prince Rupert. 
Os trens são dos anos 1950 e 
percorre pouco mais de 1,1 mil 
km. A linha conecta as paisagens 
de Alberta à costa leste do país, 
passando por montanhas, pon-
tes e túneis. Os trens também 
param em pequenas estações 
de madeira para permitir que 
turistas tirem fotos.

Na Europa, a Itália possui 
a linha férrea Sulmona-Iser-
nia. Conhecida como ferrovia 
transiberiana italiana, o trem 
oferece uma viagem entre as 
montanhas e os estreitos des-
fi ladeiros nas reservas naturais 
das regiões de Abruzzo e Molise. 
O trem viaja por duas horas e 
meia em uma pista que passa 
diversas pequenas cidades nas 
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Conheça 8 roteiros ao redor do 
mundo para se fazer de trem

Viajar pelo mundo e observar as cidades e as paisagens da janela a bordo de um trem é uma 
alternativa para incrementar ainda mais a própria viagem

Itália, EUA e Vietnã são alguns dos países com belos roteiros.

montanhas que guardam tradi-
ções, arte e histórias milenares.

A linha férrea que liga Oslo a 
Bergen, na Noruega, também é 
muito popular entre os turis-
tas. O trem percorre 490 km 
e oferece paisagens incríveis, 
como desfi ladeiros, cachoeiras, 
pontes sobre rios, fl orestas e o 
imenso planalto de Hardanger-
vidda, que fi ca coberto de neve 
durante a maior parte do ano. 
A construção da linha começou 
em 1875 e terminou em 1909. 
Atualmente, o trem faz o trajeto 
quatro vezes por dia, parando 
em 22 estações.

Em solo sérvio, há uma ferro-
via que liga a vila de Mokra Gora 
a Sargan Vitasi, em um trajeto 
que possui 13,5 km. O trem a 
vapor se chama de Nostalgija 
e antigamente a linha ligava 
Belgrado a Sarajevo através de 
túneis e pequenas cidades. Os 
vagões possuem estilo retrô e 

reproduzem aqueles que uniam 
as duas principais cidades 
da Sérvia nos primeiros anos 
do século. Todo o percurso, 
construído na forma de oito, é 
realizado em duas horas.

No continente asiático, a 
Índia possui uma linha férrea 
que passa pela montanha Nil-
giri. O trajeto completo dura 
quatro horas e meia e percorre 
46 km, indo da cidade de Met-
tupalayam até Ooty. A jornada 
atravessa as montanhas e as 
terras férteis de Tamil Nadu, 
onde os colonos britânicos se 
refugiaram do calor tropical do 
país. O trem a vapor atravessa 
pontes muito altas, mas com 
vistas deslumbrantes. Graças 
aos fi lmes de Bollywood, essas 
montanhas estão de volta à 
moda e muitos viajantes usam 
o trem para chegar até Ooty.

No Vietnã, uma ferrovia atra-
vessa o país de norte a sul, co-

nectando as cidades de Ho Chi 
Mihn e Hanói. O trem viaja por 
mais de 1,7 mil km e atravessa 
quase 200 locais, como Nha 
Tang, conhecida por suas belas 
praias, e Hue, rica em palácios 
e santuários. A viagem é longa, 
mas a linha corre perto da costa 
vietnamita, proporcionando 
paisagens incríveis.

Por fi m, na Oceania,o Tran-
zAlpine é um trem que parte de 
Christchurch e após quatro ho-
ras e meia chega a Greymouth, 
na Nova Zelândia. Esta jornada 
de 223 km é considerada uma 
das rotas mais bonitas e pano-
râmicas do mundo. O trajeto 
abrange desde as planícies de 
Canterbury até as montanhas 
cobertas de neve da região. 
O trem passa por paisagens 
alpinas, lagos, rios e fl orestas, 
que podem ser admiradas pelas 
janelas e pelos tetos de vidro 
dos vagões (ANSA).

2019 teve o novembro 
mais quente já registrado 
na história

à Conferência das Partes da 
Convenção das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas, 
a COP25, que acontece em 
Madri, na Espanha, até 13 de 
dezembro.

Os maiores aumentos, segun-
do o C3S, ocorreram especial-
mente no Ártico, no norte da 
África e no sul da Ásia. A COP25 
reúne 196 países, que tentam 
encontrar mecanismos para 
conter o aquecimento (ANSA).

Criança se refresca em fonte em Gênova, na Itália.

Com a presença de milhares 
de fi éis, o Vaticano inaugurou 
o presépio e a árvore da Praça 
São Pedro para o Natal de 2019. 
A encenação do nascimento 
de Cristo foi feita em madeira 
e provém de Scurelle, cida-
dezinha de 1,4 mil habitantes 
situada em Trentino-Alto Ádi-
ge, região do extremo-norte da 
Itália. Já o pinheiro, um abeto 
vermelho de 26 metros de altura 
e 70 centímetros de diâmetro, 
foi tirado do Planalto de Asiago, 
no Vêneto, nordeste do país. 

As regiões de origem do 
presépio e da árvore de Natal Inauguração de árvore de Natal do Vaticano. 

Vaticano inaugura presépio e árvore de Natal
foram duramente atingidas por 
tempestades, inundações e des-
lizamentos de terra em outubro 
e novembro de 2018. Apenas 
nos arredores das Dolomitas, 
nos Alpes italianos, pelo menos 
100 mil hectares de bosques 
foram devastados.

“Obrigado, caros amigos, por 
esses presentes, e também pelas 
árvores menores destinadas a 
outros ambientes do Vaticano. 
O abeto vermelho que vocês 
doaram representa um sinal de 
esperança para suas fl orestas, 
para que possam ser limpas o 
mais rapidamente possível”, 
acrescentou o Pontífi ce (ANSA).
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www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

3043-4171
netjen@netjen.com.br
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INICÍO A COLUNA 

comentando a estreia da 
nova grade noturna de 
programação da Rede 
Record de Televisão 

que começou na última segunda-feira com o 
objetivo de alavancar a audiência.

O JORNAL DA RECORD, que passou a ser 
apresentado logo após o “Cidade Alerta”, dobrou 
sua audiência com uma entrevista de oito minutos 
com o presidente Jair Bolsonaro e impulsionou a 
novela “Topíssima”.

A COLUNA apurou também que a trama bateu 
seu recorde no Ibope da grande São Paulo. O te-
lejornal, comandado por Celso Freitas e Adriana 
Araújo, marcou 10,4 e melhorou em 100% seu 
desempenho.

OS NÚMEROS mostram que em comparação 
com as últimas  quatro segunda-feiras, quando o 
telejornal ia ao ar das 21h40 ás 22h35, tinha uma 
média de 5,2 pontos e com isso a audiência subiu 
também na novela.

A RECORD TV venceu a emissora de Sílvio 
Santos, que exibia o programa de prêmios Roda 
Roda e as Aventuras de Poliana. No confronto do 
horário a Record foi líder absoluta.

CID MOREIRA encontrou Glória Maria esta 
semana durante a festa de lançamento do fi lme 
“Roberto Carlos em Jerusalém 3 D”, no Rio de 
Janeiro. Em um momento de descontração entre 
eles, Cid Moreira chamou Gloria Maria de “velha 
amiga”. Ela não gostou e disse “velha é a mãe”.

O COLUNISTA Leo Dias deu uma entrevista 
na Rádio Jovem Pan e comentou as razões que 
fi zeram ele deixar o SBT. Afi rmou que o fato de 
ser dependente químico atrapalhou sua evolução 
profi ssional na emissora. 

O JORNALISTA disse também que era tratado 
como um doente, coitadinho entre outras coisas. 
Confi rmou que um conhecido diretor da emissora 
ligava para os jornalistas para falar mal dele. Leo 
já assinou com a Rede TV e estreia em 2020 no 
comando do TV Fama.

COMENTA-SE na boca da maquiagem, que 
o cantor Roberto Carlos esta namorando uma 
funcionária sua. O nome dela é Suzana Lamou-
nier, que trabalha no projeto “Emoções”. Porém 
quando a coluna questionou, simplesmente a 
assessoria do cantor disse que “ela é apenas uma 
colaboradora de confi ança”.

FRASE FINAL: Nunca quis a coroa de um 
príncipe, sempre preferi a armadura de um guer-
reiro. Por isso cheguei até aqui.

INICÍO A COLUNA 

comentando a estreia da
nova grade noturna de
programação da Rede

CID MOREIRA encontrou Glória Maria esta
semana durante a festa de lançamento do fi lme
“Roberto Carlos em Jerusalém 3 D”, no Rio de 
Janeiro. Em um momento de descontração entre 
l Cid M i h Gl i M i d “ lh

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Refl exões Refl exõesRefl exões
ENFRENTANDO AS SOMBRAS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Até agora, foi quase impossível remontar e ativar 
totalmente a consciência da alma. As impressões 
energéticas de desconexão, medo, trauma, dor e so-
frimento foram muito grandes. As energias cósmicas 
que estão chegando estão trabalhando para limpar 
e eliminar essas impressões energéticas e, assim, 
capacitando-nos a nos expandir para a consciência 
da alma. É a nossa consciência da alma que apoiará 
e guiará nosso caminho.

Atualmente você está sendo liberado de vidas de 
dor, trauma, sofrimento, desconexão e desequilíbrio 
armazenados. Essas energias distorcidas foram cria-
das ao longo de muitas vidas e não desaparecerão 

apenas do dia para noite. Fisicamente, há sinais e 
sintomas desse processo de limpeza. Dores inex-
plicáveis, palpitações cardíacas, insônia, exaustão, 
profundo desespero, medo e ansiedade são todos 
bastante predominantes no momento. Pode ser difícil 
ver a madeira das árvores agora, mas lembre-se de 
que essa jornada pelas sombras lhe trará o dom da 
percepção e do novo entendimento.

Muito amor

Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Em 2006, a Best 

Buy, varejista 

norte-americana 

especializada em 

eletrônicos, criou uma 

rede social exclusiva 

para funcionários. 

Trata-se de uma plata-
forma digital chamada 
Blue Shirt Nation, que 

permite aos colaboradores 
trocar informações e ex-
periências entre si. Uma 
iniciativa ambiciosa, que 
demandou um considerável 
investimento financeiro por 
parte dos gestores. Mas, por 
que dedicar tamanho esfor-
ço a um projeto restrito ao 
público interno?

A resposta está no con-
ceito de endomarketing: 
estratégia de comunicação 
interna que visa a promo-
ção da imagem da empresa 
perante o público interno, 
ou seja, os próprios colabo-
radores. A ideia é otimizar a 
produção por meio de ações 
que promovam engajamento 
e motivação.

A produtividade do negó-
cio tem relação direta com 
o nível de satisfação dos 
funcionários, pessoas mais 
felizes formam uma equipe 
mais integrada e motivada 
e apresentam resultados 
melhores. Trata-se de uma 
relação de ganha-ganha, 
afinal, a empresa e o colabo-
rador crescem juntos.

A estratégia pode parecer 
abstrata, mas sua concreti-
zação é possível por meio de 
ações pontuais, como o reco-
nhecimento dos profissionais 
com bom desempenho, a 
promoção de treinamentos 
e capacitações, iniciativas 
de integração entre a equipe, 
oferecimento de benefícios 

complementares e estabe-
lecimento de um plano de 
carreira. Além disso, é im-
portante dar visibilidade a 
essas iniciativas. 

Uma prática comum, ado-
tada atualmente, tem sido a 
produção de vídeos institu-
cionais, que contribuem para 
a geração de um sentimento 
de pertencimento. A utili-
zação do endomarketing já 
é uma tendência entre as 
principais multinacionais do 
mercado. Empresas como 
Toyota e Golden Cross, por 
exemplo, são referências em 
iniciativas voltadas para os 
funcionários, que visam pro-
movê-los a “embaixadores” 
das marcas. E os resultados 
positivos dessa estratégia 
vão além, uma vez que as 
práticas internas ecoam ex-
ternamente.

A criação de uma campanha 
de endomarketing demanda 
estratégia e criatividade, 
afinal, deve ser direcionada 
para os objetivos específicos 
da organização. No caso da 
Best Buy, que tinha elevados 
índices de rotatividade de 
profissionais, a implantação 
da rede social corporativa foi 
um sucesso nesse sentido. 

Após a inauguração da 
BSN, o índice de turnover foi 
reduzido em 50%. Resultado 
que possibilitou economia e 
demonstrou uma melhoria 
valiosa do clima organiza-
cional. Esse case comprova a 
tese de que a valorização do 
público interno e a comuni-
cação com eles é característi-
ca de uma gestão inteligente, 
focada em minimizar custos 
e aumentar a produtividade. 

É a certeza de que o co-
laborador também deve ser 
visto como um cliente.

(*) - É coordenador regional da Câma-
ra  Americana de Comércio de Belo 

Horizonte (Amcham-BH).

Colaboradores como 
clientes

Matheus Vieira Campos (*)
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RAIODO
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Metal a-
bundante

em
meteoros

Obra de
José de
Alencar

(Lit.)
Aquele que
promove 
perturba-

ções

Soberano
do Egito
Antigo

Interjeição
de espan-

to do
mineiro

Servem de
alimento
aos siris

Erva usa-
da para
tratar o
fígado

A voz
agradável

aos
ouvidos

Satélite
do planeta

Júpiter
(Astr.)

Remarca-
ção, em
inglês

A
passagem
só de ida,
no metrô
Instru-

mento do
trio de
forró
Líder

revolucio-
nário

francês

Conceito
filosófico

de Lao-tse

Volt-
ampère

(símbolo)

Tom Hanks,
ator de 

"Náufrago"
(Cin.)

Letra não
usada

antes do
"P"

Aluna do
primeiro
ano da

faculdade
Roupa
própria

para dias
frios

Deus do
amor
(Mit.)

Animal de
sete vidas

(Folcl.)

Cultivado 
com plan-
tas orna-
mentais

(?) Day,
atriz

Cláudia
(?), atriz

Componen-
te do sal
(?) Rosa,

atriz

Aquele que fugiu às
ocultas

Anseio do
sem-teto

Dois
frutos

nortistas
O divórcio

feito de
comum
acordo
(jur.)

2/io. 3/mig. 5/marat. 6/irídio — redial.
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SAO futebol teve um impacto de 
3 bilhões de euros na economia 
da Itália em 2018, segundo in-
formou um relatório divulgado 
ontem (5).

A Federação Italiana de Fu-
tebol (Figc) ainda revelou que 
o volume de negócios direto 
gerado pelo setor da modali-
dade é estimado em 4,7 bilhões 
de euros, sendo que 12% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do futebol mundial é produzido 
na Itália.

M
F/

Pr
es

s 
G

lo
ba

l 

Quem vê este pedaço de 
terra ao longe pode não 
imaginar as riquezas que 

esconde. Esta cidade turca é um 
dos  poucos locais do mundo 
que teve ocupação continua 
do território durante milénios, 
mais precisamente durante 
12.000 anos datando da idade 
do bronze.

O seu património material é 
vasto e valioso contando com 
centenas de caves com vestígios 
de ocupação, locais de culto e 
de enterramento. Por outro 

Hasankeyf, a história onde 
ninguém ganha

Hasankeyf surge na margem do rio Tigre, na Turquia, como uma jóia, um oásis

Hasankeyf, na margem do rio Tigre, na Turquia, como uma jóia, 

um oásis.

lado, o património imaterial é 
incalculável. São milhares de 
anos de vivências, de ocupação, 
de tradições e cultura oral. 

No entanto, todo este impor-
tante legado está prestes a de-
saparecer engolido pelas águas 
quando o projeto da barragem 
prevista para o local avançar. 
Mais de 80.000 pessoas serão 
deslocadas e parte da história 
da humanidade desaparecerá. 

A nível arqueológico apenas 
10% do local foi estudado e 
escavado, quando for submerso 
tudo se perderá para sempre.  
O governo turco está a gastar 
milhões a mover alguns dos 
monumentos do local para um 
outro onde estão a implantar 
a nova cidade, outras peças 
serão expostas em museus. No 
entanto a cópia não é o original 
e o seu valor está perdido. 

Como comenta a arqueólo-
ga portuguesa Joana Freitas: 
“Quando Hasankeyf desapare-
cer não é apenas a história local 
que se perde, o passado das 
suas gentes. É a nossa também, 
a história da humanidade. Re-
localizar monumentos e peças 

retira-lhes o valor, perdem o seu 
sentido original. Este local per-
tenceu à antiga Mesopotâmia, 
ao império bizantino, árabe e 
otomano e acabará submerso 
em troca de uns tostões. Este 
raro legado deveria ser prote-
gido a todo e qualquer custo”.

Parece-me um pouco absurdo 
até que um local tão importante 
como este não esteja nas listas 
da Unesco e sob a sua proteção.  
É o aspeto fi nanceiro a superar 
o valor histórico. Numa era de 
tantas opções acredito que se 

poderia chegar a uma outra for-
ma de gerar energia e proteger 
um local que não tem paralelo. 

É um desrespeito pela histó-
ria da humanidade, pelos vivos 
e pelos mortos, e por toda uma 
cultura que se perderá para 
todo o sempre. É altura da co-
munidade estrangeira se mover 
de verdade e fazer algo efetivo 
para interromper este projeto 
catastrófi co. Porque no fi m das 
contas ninguém irá ganhar, se 
Hasankyef desaparecer todos 
perderão (MF/Press Global). 

MF/Press Global 

Arqueóloga portuguesa

 Joana Freitas.

Futebol gera impacto de 3 bilhões de euros na economia italiana

Federação Italiana  divulgou relatório sobre o 

impacto do calcio na economia.

No relatório, o órgão afi rmou 
que o futebol italiano também 
continua a representar o prin-
cipal contribuinte tributário e 
previdenciário, com quase 1,2 
bilhão de euros gerados. A Figc 
também afi rmou no Palazzo 
Altieri, em Roma, que o futebol 
impactou nas indústrias econô-
micas, sociais e de saúde. Entre 
outras informações divulgadas, 
nos últimos 10 anos, mais de 
60 mil jogadores estrangeiros 
passaram pelo futebol italiano 
(ANSA).
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Em 1959, militares sequestraram avião 
com passageiros e tentaram derrubar JK

Há 60 anos, um avião da Panair que havia 
decolado do Aeroporto Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, rumo a Manaus, com escala 
em Belém, desapareceu durante a madrugada 
em pleno voo. A bordo, entre passageiros e 
tripulantes, viajavam 46 pessoas, incluindo o 
senador Remy Archer (PSD-MA)

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

Notícias desencontradas logo começaram a correr. Nas primei-
ras horas da manhã de 3 de dezembro de 1959, um desnor-
teado senador Victorino Freire (PSD-MT) subiu à tribuna do 

Palácio Monroe, a sede do Senado, no Rio, para expor sua afl ição:

— Preparava-me para sair de casa quando soube que havia de-
saparecido o Constellation da Panair em que viajavam o senador 
Remy Archer, meu amigo, e a fi lha do jornalista Carlos Castello 
Branco [importante colunista político da época]. Aqui permanecemos 
numa verdadeira tortura de espera e ansiedade. O Repórter Esso 
chegou a divulgar que o avião havia caído. A senhora Archer, com 
três fi lhinhos pequenos, em pranto, estava certa de que o marido 
havia morrido. No mesmo desespero se encontrava aqui nesta Casa 
o jornalista Castello Branco, também meu velho e querido amigo.

A fala de Freire está catalogada no Arquivo do Senado. De acordo 
com documentos do mesmo acervo histórico, os senadores Otávio 
Mangabeira (UDN-BA) e Afonso Arinos (UDN-RJ) interromperam 
o colega e avisaram que haviam acabado de receber, de mensageiros 
anônimos, cópias mimeografadas de um manifesto que explicava 
tudo, assinado por um grupo que se intitulava Comando Revolu-
cionário.

Rebeldes eram contrários a JK e João Goulart e favoráveis ao 
candidato Jânio Quadros (fotos: reproduções)

Jornal noticia em 1959 a defl agração da Revolta de Aragarças.
(imagem: Luta Democrática/Biblioteca Nacional)

Não se tratava de desastre 
aéreo. O avião da Panair, na re-
alidade, havia sido sequestrado 
no ar — o primeiro sequestro 
de avião da história do Brasil. 
Estava em curso uma tentativa de 
golpe de Estado para derrubar o 
presidente Juscelino Kubitschek, 
fechar o Congresso Nacional e 
instaurar uma ditadura militar. O 
Comando Revolucionário era for-
mado essencialmente por ofi ciais 
da Aeronáutica e do Exército.

A conspiração teve mais duas 
frentes. Na noite do dia 2 de 
dezembro, poucas horas antes 
de o piloto da Painair ser rendido 
quando atravessava a Bahia, ou-
tro grupo roubou da Base Aérea 
do Galeão, no Rio, três aviões da 
Aeronáutica repletos de armas e 
explosivos, e um terceiro grupo 
levou do Aeroporto da Pampulha, 
em Belo Horizonte, um teco-teco 
pertencente a uma empresa 
privada também carregado de 
armamento.

De posse dos cinco aviões, os 
rebeldes voaram para Aragarças, 
uma cidadezinha dos confi ns de 
Goiás, na divisa com Mato Grosso, 
assim chamada por localizar-se 
na confl uência dos Rios Araguaia 
e das Garças. Aragarças seria 
o quartel-general da revolta. O 
plano mais imediato era bombardear o Palácio do Catete e matar 
JK. O movimento, que duraria só dois dias e acabaria fracassando, 
fi cou conhecido como Revolta de Aragarças.

— Proclamo meu desacordo com essas situações violentas. Sejam 
quais forem as falhas do governo, por mais graves e angustiosos que 
sejam os problemas brasileiros, não será à custa de movimentos de 
indisciplina, subversivos, revolucionários, que iremos ao encontro 
das legítimas aspirações do povo. Somente dentro da lei remove-
remos as difi culdades — discursou o senador Lameira Bittencourt 
(PSD-PA), líder do governo no Senado.

— Quero deixar patente a reprovação da bancada udenista a 
qualquer movimento subversivo. A nação precisa de paz e ordem 
para prosseguir no exercício da sua vida democrática. Qualquer 
perturbação trará profundos prejuízos não à política ou aos parti-
dos, mas à pátria brasileira — concordou o senador João Villasbôas 
(UDN-MT), líder da oposição ao governo.

A aliança partidária PSD-PTB governava o Brasil desde 1946. 
Setores das Forças Armadas estavam insatisfeitos com a hegemonia 
ininterrupta do getulismo e do trabalhismo e ansiavam por ver no 
poder a UDN, partido oposicionista que havia perdido as três eleições 
presidenciais posteriores à ditadura do Estado Novo. Esses militares 
já haviam planejado golpes para destronar a dobradinha PSD-PTB 
em 1954, 1955 e 1956, nas três vezes sem sucesso.

Em dezembro de 1959, o estopim da Revolta de Aragarças foi a 
repentina decisão de Jânio Quadros, o presidenciável apoiado pela 
UDN, de renunciar à candidatura. A eleição estava marcada para 
outubro de 1960. Os militares que se aferravam a Jânio e à UDN 
entenderam que a desistência permitiria a JK eleger seu sucessor 
e perpetuar a chapa PSD-PTB no controle do Brasil.

Antes da renúncia de Jânio, o autointitulado Comando Revolucio-
nário já estava em alerta por causa de dois boatos fortes. O primeiro 
dava conta que JK negociava uma emenda constitucional que lhe 
permitiria a reeleição. O segundo boato dizia que o governador do 
Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, expoente do PTB, orquestrava 
um golpe para barrar a provável vitória de Jânio e da UDN e instaurar 
uma ditadura sindicalista no país.

— Não tenhamos dúvida de que a revolução, a revolta, o motim ou 
golpe frustrado de Aragarças foi muito fruto da decepção causada 
pela retirada da campanha do senhor Jânio Quadros — afi rmou o 
senador Afonso Arinos.

O manifesto divulgado pelo Comando Revolucionário descrevia o 
Poder Executivo como corrupto, o Legislativo como demagógico e o 
Judiciário como omisso. E citava o risco de o Brasil cair nas garras do 
comunismo: “Em face desse estado de degeneração e deterioração, 
os adeptos do comunismo infi ltrados nos mais variados setores, 
dentro e fora da administração pública, procuram tirar o máximo 
benefício da situação de miséria e de fome das populações para 
implantar o seu regime de escravidão do ser humano”.

A Revolta de Aragarças falhou porque os insurgentes não 
conseguiram o apoio imaginado. Eles esperavam que levas de 
militares de todos os cantos do Brasil se somariam ao movimen-
to assim que o manifesto fosse divulgado. Entretanto, soldado 
nenhum saiu dos quartéis. Também contavam com a adesão de 
políticos da UDN. Os udenistas, contudo, calcularam que uma 
revolta militar nesse momento daria motivo para JK decretar 
estado de sítio, cancelar a eleição de 1960 e, aí sim, apossar-se 
de vez da cadeira presidencial.

No fi m, Aragarças envolveu cerca de 15 rebeldes apenas, incluin-
do três civis. Dado esse pífi o contingente, as forças militares do 
governo sufocaram a insurreição rapidamente, já no dia seguinte 
ao sequestro do voo da Panair. Não houve mortes. Um dos aviões 
militares roubados foi metralhado na pista de pouso de Aragarças 
e pegou fogo. Os revoltosos que estavam a bordo se renderam e 
foram presos. Os demais usaram os outros aviões para fugir para 
a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. Os reféns do avião da Panair, 
inclusive o senador Remy Archer, foram libertados em Buenos 
Aires, sãos e salvos.

Apesar de o líder da UDN no Senado ter repudiado a Revolta 
de Aragarças, houve senadores do partido que não endossaram 
a condenação e, em vez disso, aplaudiram os insurretos. O se-
nador Otávio Mangabeira afi rmou que concordava plenamente 

com o diagnóstico da situação nacional descrito no manifesto do 
Comando Revolucionário:

— Confesso que amo as rebeldias legítimas. O que eu detesto são 
as acomodações exageradas. A nação que se habitua a acomodar-se 
a tudo é uma nação que se educa na escola da fraqueza. No dia em 
que for chamada a defender a pátria, não estará moralmente habi-
litada a fazê-lo. Apesar de divergir deles no ponto em que pedem a 
demolição da estrutura constitucional e a implantação da ditadura 
militar, trago minha palavra de compreensão para aqueles jovens 
militares levados pelo arroubo de seu temperamento e pelo fogo 
natural de sua idade.
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