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“Vista pelos jovens, 
a vida é um futuro 
infi nitamente longo;  
vista pelos velhos, um 
passado muito breve”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
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Os trabalhadores po-
derão receber mais 
de 50% do lucro do 

Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), informou 
na sexta-feira (13) a Presidên-
cia da República. Segundo a 
Secretaria Especial de Comu-
nicação Social, o percentual 
de distribuição a ser defi nido 
todos os anos pelo Conselho 
Curador do FGTS dependerá 
das condições fi nanceiras do 
fundo. 

Na quinta-feira (12), o 
presidente Jair Bolsonaro 

FGTS poderá distribuir 
mais que 50% dos 
lucros, informa governo

tinha vetado a distribuição 
de 100% do lucro do FGTS 
aos trabalhadores. O ponto 
tinha sido incluído pela equipe 
econômica na própria medida 
provisória que criou novas op-
ções de saques para o FGTS, 
mas o Ministério do Desenvol-
vimento Regional pediu que a 
medida fosse vetada para não 
prejudicar os recursos para o 
programa habitacional Minha 
Casa, Minha Vida. 

“Tal proposta contraria o 
interesse público, ao reduzir 
os descontos concedidos para 

famílias de baixa renda no 
programa, reduzindo o acesso 
ao programa pela camada mais 
necessitada da sociedade”, ex-
plicou o ministério. Pela nova 
legislação, caberá ao Conselho 
Curador defi nir o percentual de 
distribuição todos os anos, sem 
o teto de 50%. O veto não anula 
a distribuição de 100% do lucro 
de R$ 12,2 bilhões do fundo em 
2018, repassada para as contas 
do FGTS no fi m de agosto. 

Embora tenha vetado a distri-
buição total do lucro, Bolsonaro 
sancionou a elevação do limite 

A distribuição total do resultado do FGTS prejudicaria os recursos do Programa Minha Casa, 

Minha Vida para a população mais pobre. 

A cúpula de chefes de Estado 
e de Governo terminou sem 
unanimidade sobre o Pacto 
Verde Europeu. O objetivo ini-
cial da Comissão Europeia era 
alcançar a neutralidade carbô-
nica em 2050, ou seja, os países 
do bloco se comprometeriam 
a emitir apenas a quantidade 
de dióxido de carbono que 
conseguem absorver.

Dos 27 países, 26 aprovaram 
a proposta e a Polônia fi cou 
de fora do acordo. O posicio-
namento polaco não bloqueia 
as negociações, apenas de-
monstra que o país não quis 
garantir que atingiria a meta. 
O primeiro-ministro português, 
Antonio Costa, disse que fi cou 
90% satisfeito com as conclu-
sões do encontro. 

Para Costa, o posicionamento 
da Polônia deve ser revisto em 
junho, quando autoridades po-
lacas vão avaliar “e esse país já 
está em condições de assumir 
esse compromisso”. A minis-
tra do Ambiente da Espanha, 
Teresa Ribera, alertou que as 
nações participantes andam em 
diferentes velocidades. 

Durante uma das suas inter-
venções no plenário da COP25, 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, Antonio Guterres, afi r-
mou que cabe aos países mais 
poluentes tomar a dianteira, 
cumprir e reforçar os seus 
compromissos para limitar o 
aquecimento global até ao fi m 
do século a 1,5 graus acima do 
que se verifi cava na era pré-
-industrial (ABr).

As nações participantes andaram em diferentes velocidades.

O governo dos Estados 
Unidos conseguiu concluir os 
termos de um acordo comer-
cial parcial com a China, de 
acordo com fontes ligadas às 
negociações e ao presidente 
Donald Trump, que tinha dito, 
no Twitter, que os EUA esta-
vam “chegando muito perto 
de um grande acordo” com os 
chineses. 

Alguns jornais e agências 
norte-americanas já dão como 
certa a conclusão da “fase 1” do 
acordo comercial, o que causou 
otimismo nos mercados. A 
agência de notícias Bloomberg 
publicou que, com a fase 1 do 
acordo comercial, a aplicação 

Fontes ligadas ao governo Trump atestaram a informação.

As Fintechs, startups que 
oferecem serviços fi nanceiros 
por meio digitais, sejam sites 
ou aplicativos, ganham força 
e comandam uma grande 
transformação no setor. Elas 
chegaram com o propósito de 
tornar mais acessível, rápido, 
fácil e intuitivo o modo como 
as pessoas utilizam os serviços 
deste segmento, como por 
exemplo contas bancárias, 
cartão de crédito, empréstimos 
e investimentos. Cerca de 64% 
dos internautas residentes nas 
capitais são ou foram clientes 
de ao menos um serviço de 
Fintechs nos últimos 12 meses. 

A pesquisa “O mercado de 
Fintechs”, conduzida pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), o 
SPC Brasil e o Sebrae, indica 
que as Fintechs já alcançaram 
ótimo grau de aceitação: onde 

As Fintechs já ocupam a dianteira quando se trata

das taxas e tarifas.

Sergio Perez/Reuters

EPA

G
et

ty
 Im

ag
es

/R
ep

ro
du

çã
o

 Arquivo/ABr/Reprodução

do saque imediato de R$ 500 
para R$ 998. A retirada extra, 
no entanto, só valerá para con-

tas que tinham saldo de até R$ 
998, valor equivalente ao salário 
mínimo, em 24 de julho. Para 

contas com mais de R$ 998, 
continua vigorando o limite de 
saque de R$ 500 (ABr).

Maioria coloca as Fintechs iguais ou 
melhores que os bancos tradicionais

trata das taxas e tarifas, em que 
49% dos usuários preferem os 
serviços oferecidos pelas star-
tups, contra 14% em favor das 
instituições tradicionais, assim 
como os processos operacionais 
para contratação, em que 42% 
preferem as fi ntechs e a qualidade 
dos serviços prestados, destacada 
por 37% dos entrevistados.

O presidente da CNDL, José 
César da Costa, destaca que as 
fi ntechs atendem a uma par-
cela da população que estava 
insatisfeita com os serviços 
oferecidos pelas instituições 
fi nanceiras tradicionais. “As 
Fintechs oferecem alternativas 
com clareza e transparência nas 
tarifas cobradas, preços mais 
competitivos e, acima de tudo, 
ferramentas acessíveis e efi -
cientes para gerir seus recursos 
de maneira descomplicada”, 
afi rma (AI/CNDL/SPCBrasil).

47% dos entrevistados conside-
ram que os serviços prestados 
por elas são melhores que os 
das instituições tradicionais, 
enquanto 40% dizem que não 
são nem melhores, nem piores. 

Apenas 3% dos entrevistados 
julgam que o desempenho das 
Fintechs é pior.

Considerando uma avaliação 
por atributos, as Fintechs já 
ocupam a dianteira quando se 

O Flamengo desembarcou no 
sábado (14) em Doha, capital 
do Catar, para tentar o bicampe-
onato do Mundial de Clubes. A 
equipe do treinador Jorge Jesus 
vai tentar repetir a façanha de 
38 anos atrás do time de Zico 
e companhia. 

Representando esta geração 

vitoriosa, o ex-lateral Leandro 
foi convidado pela diretoria 
para viajar junto com o gru-
po. O voo fretado partiu na 
sexta-feira (13) do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, no 
Rio de Janeiro, levando cerca 
de 15 horas para aterrissar em 
Doha (ABr).

Leandro, campeão de 81, viajou como convidado junto

ao time rubro-negro.

Divulgação/Flamengo

Flamengo parte em 
busca do bicampeonato 

do Mundial

A jovem ativista sueca Greta 
Thunberg, de 16 anos de idade, 
participou na sexta-feira (13) 
de um protesto contra as mu-
danças climáticas em Turim, 
na Itália, que reuniu cerca de 
cinco mil pessoas. Eleita nesta 
semana “Personalidade do 
Ano” pela revista Time, Greta 
foi recebida por uma faixa de 
“bem-vinda” em Turim, onde 
chegou usando um carro elé-
trico da Tesla.

A manifestação do movi-
mento de jovens e estudantes 
Friday For Future ocorreu pela 
tarde, na Piazza Castello, e con-
tou com a presença da prefeita 

de Turim, Chiara Appendino, do 
Movimento 5 Estrelas (M5S). 
“Devemos continuar defenden-
do o planeta. Não há opção”, 
exultou a jovem ativista, que 
fi cou conhecida em 2018 por 
ter faltado em suas aulas no 
colégio para protestar diante 
do Parlamento da Suécia.

“Depois de Turim, irei para 
casa, com algumas paradas 
durante o percurso. Tirarei 
um pouco de férias, porque 
não posso seguir adiante sem 
descanso. Mas não preciso de 
muito para estar novamente 
pronta e repousada”, contou a 
jovem (ANSA).

Greta chegou em Turim usando um carro elétrico da Tesla.

EPA

Greta Thunberg reúne 
multidão em Turim, na Itália

EUA e China estariam 
próximos de fechar 
acordo comercial

de tarifas de 15% sobre cerca 
de US$ 160 bilhões de produtos 
chineses, que deveria entrar em 
vigor neste domingo (15), será 
suspensa. 

O Jornal “The Wall Street 
Journal” também publicou a 
informação de que os EUA 
devem recuar da imposição 
das tarifas. Em troca, a China 
deverá comprar mais produtos 
agrícolas dos Estados Unidos, 
aumentar o acesso ao seu mer-
cado doméstico a companhias 
americanas e ampliar os diretos 
de propriedade intelectual.

Pequim ainda não confi rmou 
nem negou, mas uma porta-voz 
elogiou o possível tratado. “As-
sim que foi divulgada informa-
ção de que nos aproximamos da 
‘fase 1’, os principais mercados 
acionários dos Estados Unidos 
e Europa fi caram em alta. Isso 
demonstra que um acordo é 
benéfi co para as duas nações e 
seus povos, além de ser dese-
jado também pela comunidade 
internacional”, comentou a 
porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China, 
Hua Chunying (ANSA).

Conferência do 
Clima termina sem 

unanimidade europeia

Futebol feminino
A CBF entregou na sede da Fifa, 

em Zurique, os documentos para 
apresentar o Brasil como candidato 
para sediar a Copa do Mundo de Fu-
tebol Feminino de 2023. A proposta 
do Brasil prevê jogos em oito cidades 
distribuídas em todas as regiões do 
país, que também receberam jogos 
da Copa do Mundo de 2014. São elas: 
Manaus, Recife, Salvador, Brasília, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre.

O IPVA fi cará mais barato em 
São Paulo em 2020 e as datas de 
vencimento já estão disponíveis 
para consulta. A tabela de valores 
venais registra queda nominal de 
3,54%, em média, nos preços de 
venda praticados no varejo. O ca-
lendário de vencimento do imposto 
está publicado no Diário Ofi cial de 
sábado (14) e a tabela de valores 
venais será disponibilizada na 
próxima semana. O levantamento é 
referente a 11.868 diferentes mar-

cas, modelos e versões de veículos. 
A pesquisa, baseada nos valores 

de mercado de setembro de 2019, 
comparada ao mesmo período de 
2018, identifi cou maior queda de 
preços de venda para camionetas e 
utilitários. Os automóveis tiveram re-
dução de 3,97%, seguidos de ônibus e 
microônibus, com redução de 3,81%. 
Os preços de venda de caminhões 
tiveram queda de 2,39% e motos 
fecharam 2,27% abaixo do valor 
apurado no ano anterior (AI/SFP).

IPVA 2020 será, em média, 
3,54% mais barato
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OPINIÃO
Plano de carreira é 
coisa do passado

Plano de carreira já é 

coisa do passado. Hoje, 

as empresas têm falado 

sobre trilha de carreira

Que esclarece não só 
requisitos de formação 
formal, mas também 

comportamentos e atitudes 
que um profi ssional deverá de-
monstrar para ocupar cargos 
mais elevados. Nesse contexto, 
a carreira deixa de ser respon-
sabilidade da empresa, e passa 
a caber ao indivíduo. 

Em um mundo VUCA - do 
inglês volatile (volátil), uncer-
tain (incerto), complex (com-
plexo) e ambiguos (ambíguo) 
-, as garantias de desenvolvi-
mento de carreira pautada em 
organogramas já não são mais 
factíveis. Garantir que cargos 
estarão disponíveis para um 
profi ssional em determinado 
lapso de tempo é infundado 
quando os negócios são di-
nâmicos. 

As empresas, por sua vez, 
têm se preparado para oferecer 
um ambiente de desenvol-
vimento, no qual as pessoas 
descubram seu propósito, pos-
sam exercer sua criatividade 
e desenvolvimento pessoal e 
onde conheçam o caminho 
que deverão percorrer para 
o desenvolvimento de suas 
carreiras na organização. 

As áreas corporativas de 
desenvolvimento organiza-
cional têm se preocupado 
em oferecer suporte a essa 
jornada, promovendo comu-
nicação clara e transparente 
a respeito de oportunidades 
e requisitos, apostando no 
desenvolvimento individual. 
E também com treinamentos 
formais, por meio de ações 
como coaching, mentoring 
e empowerment, que estão 
focadas no aprendizado do 
próprio indivíduo, além de 
suas aspirações, capacidades, 
valores e planos de futuro. 

Fazer parte de uma orga-
nização é muito mais do que 
exercer uma função técnica 
para a qual o indivíduo se 
preparou por meio de for-
mações específi cas. Signifi ca 
realmente comungar dos 
mesmos valores corporativos, 
encontrar sentido no que a 
organização se propõe a ofere-
cer para a sociedade, sentir-se 
bem com a cultura e o clima 
organizacional. 

Quando existir propósito 
em estar, é hora de entender 
como funciona a organização, 
quais são os cargos disponíveis 
e quais são os requisitos téc-
nicos e comportamentais que 
exigem. Para isso, é importante 
criar relacionamentos inter-
nos, participar de projetos e 
ações corporativas, perguntar 
sobre desenvolvimento e trilha 
de carreira, falar abertamente 
sobre ambições e ajustar-se às 
necessidades do negócio. 

É muito comum que as 
pessoas se frustrem quando 
acham que foram injustiçadas, 
e isso realmente pode acon-
tecer, mas antes desse senti-
mento é primordial entender 
os motivos pelos quais não foi 
escolhido para determinada 
promoção, por exemplo, e 
entender o feedback como 
aprendizagem. Assim como 
em qualquer relacionamento, 
a relação de um indivíduo com 
a empresa também depende 
de muito diálogo e resiliência. 

Nesse novo cenário, os pro-
fi ssionais de recursos humanos 
são responsáveis em conectar 
as pessoas ao negócio, e, no 
mundo VUCA, garantir que 
isso ocorra com o máximo 
de transparência e agilidade 
é primordial. Para isso, o de-
senvolvimento da liderança é 
o principal desafi o. Por meio 
dos líderes as pessoas enten-
dem, ou não, qual é o foco do 
negócio, as oportunidades 
de carreira e os atributos 
profi ssionais valorizados pela 
organização. 

Em suma, a tarefa é com-
partilhada, ou seja, empresa e 
colaboradores precisam man-
ter diálogo constante sobre as 
necessidades organizacionais. 
Enquanto é papel da organi-
zação oferecer transparência 
a respeito dos atributos que 
mais valoriza e a jornada que 
pode levar um profi ssional a 
ser promovido, também é pa-
pel do colaborador esclarecer 
suas ambições, estar envolvido 
com o negócio, demonstrar 
que seu propósito pessoal 
está alinhado aos propósitos 
da organização. 

O plano de carreira é coisa do 
passado, porque o que importa 
é o desenvolvimento da car-
reira - uma responsabilidade 
do indivíduo e que pode ser 
suportado pelas organizações. 

(*) - É gerente de RH da Husqvarna 
para América Latina. 

Fabio Bier (*)
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News@TI
Startup cria solução que promete revolucionar o 
ensino de Ciências

@Você sabia que aproximadamente 70% das escolas de Ensino 
Fundamental não possuem laboratório de Ciências da Natu-

reza? Os dados do INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério 
da Educação (MEC), corroboram o que todo educador já sabe de 
cor e salteado: a escassez do espaço laboratorial, e das práticas 
de experimentação e observação nele propiciadas, funcionam 
como um balde de água fria (ou melhor, gelada) no processo de 
instigar e manter o interesse dos alunos do 6º ao 9º ano – e isso 
justamente em uma fase da vida em que a curiosidade e a busca 
por respostas estão à fl or da pele. Para ajudar a reverter o atual 
panorama da lacuna de laboratórios no ambiente educacional, a 
startup brasileira Capiche Education acaba de lançar o software 
de Realidade Virtual e Inteligência Artifi cial Capiche VRAI, que 
permite ao aluno imergir em um ambiente virtual no qual é possí-
vel vivenciar a aprendizagem por meio de experimentos e tarefas 
lúdicas (www.capiche.com.br).

Ironhack e The Sims se unem para oferecer € 
800.000 em bolsas de estudo

@A Ironhack, escola de tecnologia em funcionamento desde 
2013, e The Sims™, a famosa franquia de jogos da Electronic 

Arts (NASDAQ: EA), se uniram para comemorar o lançamento 
do pacote de expansão The Sims 4 Vida Universitária. Os Sims de 
Vida Universitária podem ir à faculdade e aprender as habilidades 
necessárias para o sucesso de suas futuras carreiras. Fazendo a 
ponte entre o mundo real e os jogos, a nova bolsa de estudos in-
centiva os jogadores e jogadoras a aprenderem novas habilidades 
e a descobrir algumas carreiras emocionantes e de alta demanda 
nos setores de games e tecnologia de ponta (http://www.ironhack.
com/br/impacto-social/ea-thesims-bolsas). 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Business Process Outsourcing 
e o futuro das organizações

Régis Lima (*)

O ambiente corporativo brasileiro 
vem sofrendo grandes transforma-
ções nos últimos anos. Seja com a 

chegada de tecnologias disruptivas ou de 
novos métodos de gestão, por exemplo, a 
verdade é que o setor empresarial nunca 
foi tão concorrido e dinâmico.

Diante deste contexto, para atender às 
exigências do mercado e se permanecer 
competitivo, é essencial que os gestores 
busquem pelas melhores estratégias de 
otimização e desempenho empresarial. 
Pensando nisso, uma prática que vem 
ganhando destaque é a contratação de 
serviços de Business Process Outsourcing 
(BPO).

Para se ter uma ideia, de acordo com 
dados levantados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística (IBGE), foi 
constatado que o mercado tem crescido 
progressivamente. Somente em 2018, 
22% dos profi ssionais formais eram ter-
ceirizados, totalizando US$ 47,8 bilhões 
em contratos. Para este ano, a estimativa 
é que o setor cresça 25%, alcançando mais 
de 4 milhões de profi ssionais, segundo o 
Information Services Group (ISG).

Ainda de acordo com o ISG, entre os 
setores que mais crescem no mercado de 
BPO estão as áreas de TI e Infraestrutura. 
Apesar disso, o Outsourcing pode agregar 
muitas outras áreas de uma empresa, como 
a Contábil e Fiscal, de Recursos Humano, 
Logística e Financeira, por exemplo.

Diferenciais competitivos

Contratar empresas de BPO para deter-
minadas áreas de uma corporação certa-
mente pode trazer grandes benefícios e 
maior competitividade à organização. Isso 
porque, com a prática, é possível que o ges-
tor e toda sua equipe concentrem maiores 
esforços e recursos no core business da 
companhia, deixando as atividades opera-
cionais e mecânicas sob responsabilidade 
da empresa contratada.

Além de maior desempenho às ativi-
dades-fi m, é possível que a organização 
consiga reduzir custos, uma vez que, ao 
terceirizar alguns setores, ela evita gastos 
com contratação de profi ssionais, de equi-
pamentos e softwares, que muitas vezes 
não conseguem ser integrados aos ERPs 
já utilizados na empresa.

Com a redução de gastos fi xos, é possível 
que o gestor busque por investimentos em 
novas tecnologias, bem como possibilite 
seu time trabalhar com atividades que 
demandam maior criatividade e senso 
crítico, ajudando em ações estratégias 
no dia a dia da empresa. Isso, com toda 
certeza, possibilitará maior assertividade 
e otimização, conduzindo a companhia 
ao sucesso.

Seja assertivo na contratação de uma 

empresa de BPO

Para fi nalizar, gostaria de destacar a 
importância da cautela na hora de esco-
lher uma instituição de BPO. Antes de 
contratar qualquer serviço, certifi que-
-se de que ela possui credibilidade, 
profi ssionalismo e consultoria para os 

Smart Escritórios Inteligentes

procedimentos implementados. Afi nal, 
é essencial que a empresa tenha toda a 
estrutura e know-how nas atividades que 
serão desempenhadas.

Além disso, é imprescindível que a 
equipe de profi ssionais seja capacitada 
e especialista naquela área de atuação, 
contando com recursos de tecnologias 
disruptivas e automação em seus processos 
operacionais.

Por fi m, é importante que o gestor estabe-
leça um acompanhamento contínuo, a fi m 
de analisar quais benefícios aquela contra-
tação tem proporcionado à companhia. Isso 
possibilitará, inclusive, maior assertividade 
nas demais áreas da corporação.

E então, você está focado no seu negócio 
ou apenas perdendo tempo e dinheiro 
com processos que fogem do seu Core 
Business?

*Régis Lima tem mais de 16 anos de experiência em 
Gestão de Equipes e atuação em cargos executivos 

de empresas nacionais e multinacionais do mercado 
de TI. Atualmente é diretor executivo na Lumen IT, 

sendo responsável pelas áreas comercial, fi nanceira 
e de marketing da empresa.

A contratação de uma empresa de BPO possibilita que a companhia deixe de lado atividades operacionais 
e mecânicas, dedicando-se ao seu Core Business

6 problemas causados por ataques cibernéticos
A mais recente pesquisa global de sof-

tware realizada pela BSA | The Software 
Alliance revela os principais impactos 
enfrentados pelas empresas que sofrem 
com ataques de malwares. A cada segundo 
surgem oito novas ameaças todos os dias 
– número bastante considerável para as 
companhias.

“Os dados mostram a importância de 
investir em ferramentas e softwares licen-
ciados, pois os fabricantes e desenvolve-
dores empregam esforços e capital com a 
fi nalidade de aprimorar constantemente a 
segurança da informação”, explica Antonio 
Eduardo Mendes da Silva, conhecido no 
mercado como Pitanga, country-manager 
da BSA | The Software Alliance.

O levantamento mostra quais são os 
principais impactos causados pelos ata-
ques de malwares às companhias. Confi ra:

1 - As organizações enfrentam a pos-
sibilidade de quase uma em cada três 
encontrar um malware quando obtém ou 
instala um software não licenciado. Isso 
signifi ca um risco triplicado de ter sérias 
consequências devido aos ataques por 
utilizar ferramentas de modo irregular.

2 - Lidar com o malware associado ao 
software irregular pode custar mais de 
US$ 10 mil por computador infectado, 
totalizando mais de US$ 359 bilhões 
dependendo do porte da empresa. Isso 
porque, além das multas, os gastos para 
solucionar os problemas causados pelo 
ataque costumam ser bem elevados.

3 - Os usuários estão se conscientizando, 

5 - Para ajudar a mitigar esses impactos, 
o número de CIOs que têm uma política 
formal por escrito sobre o uso de software 
licenciado saltou signifi cativamente de 
41% em 2015 para 54% em 2018. No 
entanto, apenas 35% dos trabalhadores 
estão cientes a respeito de uma política 
formal por escrito, sugerindo uma lacuna 
crítica na educação.

6 - As organizações que tomam medidas 
proativas entendem que um aumento de 
20% na conformidade de software pode 
melhorar os lucros de uma empresa em 
11% - aumento de mais de meio milhão 
de dólares para companhias de médio 
porte que integraram a pesquisa.

mas ainda há muito trabalho a ser feito. 
Cerca de 68% dos usuários de computador 
e 48% dos CIOs classifi caram o malware 
como uma das três principais razões para 
não usarem softwares não licenciados. 
Aproximadamente metade dos CIOs ainda 
não tem conhecimento dos problemas en-
frentados por quem opta pelo uso irregular 
dessas ferramentas.

4 - As principais preocupações dos CIOs 
com relação a essas ameaças de malware 
não licenciadas incluem a perda de dados 
corporativos ou pessoais, inatividade do 
sistema, interrupções da rede e o custo 
de desinfecção de sistemas. Isso impacta 
toda a corporação.
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HyperX lança edição Rose Gold do headset Cloud Mix
A HyperX acaba de anunciar a chegada ao Brasil 

do headset gamer HyperX Cloud Mix Rose Gold 
Edition, uma versão do Cloud Mix que combina 
desempenho sonoro de alta qualidade com apa-
rência elegante e exclusiva nas cores branco e 
rose gold. Projetado para quem quer jogar, ouvir 
música ou conversar com os amigos, o Cloud Mix 
Rose Gold Edition é um headset ‘game and go’, ou 

seja, ideal para quem está sempre em movimento e 
não quer se desconectar. Versátil, pode ser usado 
com ou sem fi o e tem tecnologias Dual Chambers, 
Hi-Rez e Bluetooth. O HyperX Cloud Mix Rose 
Gold Edition já está disponível no KaBuM! e tem 
o preço sugerido de R$ 1.299,90. Para saber mais 
sobre a HyperX e seus produtos acesse https://
www.hyperxgaming.com/br.
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D - Reputação Estrelada
Faz duas décadas que o Ludwig Restaurant abriu suas portas em 
Campos do Jordão. Neste tempo, a casa se consagrou como uma das 
mais sofi sticadas no universo da fi na gastronomia do país. O projeto e o 
conceito do restaurante foram inspirados na história do Rei Ludwig ll, 
da Baviera, responsável pela construção de belos castelos na Europa. 
Um dos pratos da casa é o famoso Tournedo Rossini à moda do chef, 
releitura adaptada do famoso tournedo Rossini servido pelo chef Paul 
Bocuse, responsável por difundir a gastronomia francesa no mundo 
inteiro. Mais informações: (www.ludwigrestaurant.com.br).  

E - Ramo de Helicoides
A Screw Indústria Metalmecânica, maior empresa do ramo de helicoides, 
laminados e peças agrícolas do país, investe anualmente em produtos 
Sumig para a indústria 4.0. A marca especializada em soluções para solda 
e corte é considerada a maior fabricante de tochas de solda MIG/MAG, 
TIG e corte plasma da América Latina. A Screw possui aproximadamente 
130 equipamentos de solda Sumig, prontos para atender a indústria 
4.0 e com tecnologia 100% nacional. Atualmente, a Screw possui duas 
linhas de produção trabalhando com os módulos Intellimig com 100% 
de efetividade. Outras informações: (www.sumig.com).

F - Alta Tecnologia
O Hospital IGESP investiu mais de R$ 10 milhões em novas tecnologias e 
obras de infraestrutura do seu parque tecnológico, no setor de diagnós-
ticos por imagem, com destaque para a nova unidade de hemodinâmica 
recém-inaugurada. A unidade apresenta a mais alta tecnologia lançada 
no Japão pela Canon, o sistema de Angiografi a Alphenix Core +. O 
equipamento é a primeira máquina em operação no Brasil e a segunda 
na América do Sul, o que evidencia todos os esforços da instituição 
em se tornar uma referência em medicina de alta complexidade. Mais 
informações: (www.hospitaligesp.com.br).

A - Graduação na França
Os interessados em realizar uma graduação ou pós-graduação na França 
já enviar suas candidaturas por meio do site do Campus France Brasil, 
agência ofi cial do governo francês responsável pela promoção do ensi-
no superior. O sistema permite que o candidato escolha mais de uma 
opção de curso, em instituições públicas ou privadas, aumentando as 
chances de admissão. Interessados devem criar um dossiê eletrônico 
com informações sobre seus percursos acadêmico e profi ssional, além 
de motivação e outros anexos. Saiba mais em (https://www.bresil.cam-
pusfrance.org/candidatura-via-campus-france).

B - Futuro do Planeta 
O que vai acontecer com o planeta Terra e com a espécie humana nas 
próximas décadas, se continuarmos vivendo como vivemos hoje? Esse 
será o tema do último USP Talks de 2019; uma edição especial com 
quatro especialistas em clima, ecossistemas, biodiversidade e cidades, 
discutindo as consequências da atual crise ambiental global para o futu-
ro do planeta e da nossa própria espécie. É na segunda-feira (16), das 
18h30 às 20h, no auditório do Masp. A entrada é livre e gratuita; basta 
comparecer e assistir. Detalhes: (https://bit.ly/2Yb5XOe).

C - Varejista no Exterior
A Renner faz sua estreia na Argentina com a abertura de quatro lojas entre 
os últimos dias 12 e 18, em Córdoba e em Buenos Aires. As inaugurações 
são responsáveis por gerar 250 empregos diretos no país e marcam a 
continuidade da trajetória da varejista no exterior, iniciada em 2017, 
quando abriu suas primeiras lojas no Uruguai. A empresa tem como 
essência a cultura do encantamento, buscando não apenas satisfazer, 
mas superar as expectativas dos clientes. Suas lojas são pensadas para 
proporcionar a melhor experiência de compra, em ambientes práticos 
e agradáveis (www.estilorenner.com.br). 

G - Mustang Especial 
A Ford anunciou o lançamento do Mustang Black Shadow, edição especial 
comemorativa de 55 anos do esportivo, e mais oito ações de produto 
no Brasil em 2020. O anúncio foi feito por Lyle Watters, presidente 
da Ford América do Sul, no tradicional encontro de fi m de ano com a 
imprensa. O modelo, exibido em primeira mão no evento, é equipado 
com motor V8 de 466 cv, transmissão automática de dez velocidades e 
a base mecânica do modelo GT Premium, com itens de diferenciação 
exclusivos que prestam um tributo à história do ícone. 

H - Pós em Internet 
O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para os cursos 
de pós-graduação para o 1º Semestre de 2020. Até o dia 28 de fevereiro, os 
interessados na modalidade presencial terão isenção da taxa de inscrição 
para o processo de ingresso e poderão escolher  a especialização por meio do 
portal  (www.sp.senac.br/posgraduacao). Para quem busca alavancar a carreira 
na área da tecnologia da informação, a instituição oferta amplo portfólio de 
especializações. Uma das novidades é a pós-graduação em Internet das Coi-
sas: Inovação Tecnológica e Negócios, que será ofertada no Senac/Lapa Tito.

I - Bike Arte
O Aromeizero promove neste fi nal de semana o Bazar da Bike no Ideário 
(R. Professor Rubião Meira, 59 - Metrô Sumaré) das 11h às 20h,  durante 
a Feira Criativa Ajuntamo. Vende a preços imbatíveis dezenas de bicicletas 
reformadas nas ofi cinas do Viver de Bike, com modelos e tamanhos variados 
e todo o acervo Bike Arte, com posters comemorativos dos sete anos do 
festival e criados por artistas do Brasil e do mundo. Terá ainda a venda 
de camisetas, quadros, livros, adesivos, silks, impressões e muito mais. O 
dinheiro arrecadado ajudará a manter as atividades do instituto em 2020.  

J - Gestão de Patrimônio
Com a Selic a 4,5%, bem como o crescimento da produção industrial, 
do consumo das famílias e do número de empregos criados, algumas 
aplicações em renda fi xa deixam de ser tão atrativas e os investimentos 
em ações negociadas na B3 aparecem, cada vez mais, nas recomendações 
internacionais. O Andbank, banco europeu especializado em gestão de 
patrimônio para clientes de alta renda, recomenda de 19,5% a 30% da 
alocação das carteiras em renda variável. Para quem tem perfi l arrojado, 
a alocação proposta é de 30% dos recursos em renda fi xa, 40% em fundos 
multimercados e 30% em renda variável (PRNewswire). 

D - Reputação Estrelada
Faz duas décadas que o Ludwig Restaurant abriu suas portas em 

A - Graduação na França
Os interessados em realizar uma graduação ou pós-graduação na França 

A tendência da 
contratação sob

demanda no setor de TI 
Em estudo realizado 

pela Gartner, os gastos 

com TI no Brasil 

totalizarão US$ 64 

bilhões em 2020, com 

um aumento de 2,5% em 

relação ao ano de 2019

Dentro deste contexto, 
a tendência é que a 
utilização de serviços 

on demand cresça signifi cati-
vamente nos próximos anos. 
Em português, o termo “sob 
demanda” é uma expressão 
que se refere a serviços pon-
tuais que você pode chamar 
quando necessário. 

Essa formato, que pode ser 
empregado tanto para presta-
dores de serviço autônomos 
quanto para empresas que 
desejam oferecer esse tipo de 
modalidade, está sendo mui-
to utilizado no segmento de 
tecnologia nos últimos anos, 
uma vez que a maioria das 
organizações, independente 
do porte, precisa de ter à 
disposição um profissional 
de TI, principalmente para 
resolver questões do dia a 
dia ou projetos que tem data 
para acabar. 

A opção consiste em ajus-
tar equipes terceirizadas ou 
contratar times de tecnologia 
sob demanda, com a admissão 
de um ou mais profi ssionais, 
por tempo predefi nido para 
suprir as necessidades de um 
negócio. Entre as vantagens 
em sua utilização, utilização, 
as principais estão ligadas a rá-
pida resolução de problemas, 
relação entre investimento 
X retorno - considerando a 
redução de custos com TI e 
qualidade do atendimento. 

Quem pensa que a contrata-

ção de um serviço terceirizado 
inutiliza uma equipe interna, 
está muito enganado! O setor 
de TI interno pode trabalhar 
em perfeita harmonia com 
um serviço sob demanda, 
distribuindo as atividades de 
acordo com o cargo de cada 
funcionário e separando os 
focos por área. 

O parceiro certo pode ajudar 
o gestor não só a economizar, 
mas também agilizar a execu-
ção de projetos. Imagine que 
uma empresa precisa montar 
um pequeno escritório para 
sua fi lial, em outra cidade. A 
equipe de TI, provavelmente, 
precisaria deslocar alguém 
para realizar a montagem 
de estrutura de tecnologia, 
resultando em custos de trans-
porte, horas extras, estadia, 
entre outras. 

Para evitar este tipo de 
problema, a empresa portanto 
pode apenas alocar um espe-
cialista sob demanda que já 
esteja na cidade por meio de 
plataformas de suporte téc-
nico como a NetSupport. Por 
meio de equipes planejadas e 
alocadas em tarefas específi -
cas, a visualização do trabalho 
fi cará mais clara, permitindo 
o controle das tarefas e a 
dimensão da produtividade. 

Como consequência, todas 
as medidas contribuem para 
a melhor defi nição e visuali-
zação de metas e resultados, 
funcionando como alavanca 
para o sucesso e a evolução 
da empresa. 

E você já tem utilizado 
novas possibilidades em seu 
negócio? 

(*) - É CEO da NetSupport, plataforma 
digital de suporte técnico de TI, com 
o objetivo de oferecer serviços com 

qualidade e preço acessível
para todo o país.

Frederico Queiroz (*)

Atividade 
econômica 

cresceu 
0,17% em 
outubro

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) apresentou 
alta de 0,17% em outubro, 
comparado a setembro. 
Esse foi o terceiro mês se-
guido de alta. Em setembro, 
a expansão fi cou em 0,48%, 
em agosto, a elevação foi de 
0,35% e, em julho, houve 
queda de -0,11%, de acordo 
com dados atualizados. Na 
comparação com outubro 
de 2018, houve crescimento 
de 2,13% nos dados sem 
ajustes, por se tratar de 
períodos iguais.

Em 12 meses encerrados 
em outubro, o indicador 
teve expansão de 0,96%. 
No ano, até outubro, houve 
crescimento de 0,95%. O 
IBC-Br é uma forma de ava-
liar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível 
de atividade dos três seto-
res da economia: indústria, 
comércio e serviços e agro-
pecuária, além do volume 
de impostos.

O indicador foi criado 
pelo BC para fazer um 
acompanhamento mensal 
da atividade econômica. 
Mas o indicador ofi cial, com 
metodologia diferente do 
IBC-Br, é o PIB, calculado 
pelo IBGE e divulgado tri-
mestralmente (ABr).

O principal tipo de dívida das famílias continua sendo o 

cartão de crédito (75,5%).

O endividamento na capital 
paulista atingiu 60,5% dos 
lares em novembro e bate 
mais um recorde histórico, 
com o maior nível desde 
2010. Em relação ao mesmo 
período em 2018, houve alta 
de 9 pontos porcentuais. Já 
no comparativo com outubro 
deste ano a elevação foi de 
0,7 p.p. O resultado signifi ca 
que 2,38 milhões de famílias 
permanecem com algum tipo 
de dívida. 

Houve queda na inadimplên-
cia, de 22,8% em outubro para 
os atuais 21,9%. No entanto, 
ainda está 3,4 p.p. mais alta do 
que em novembro do ano pas-
sado, ou seja, 862 mil famílias 
não têm condições de pagar 
as contas atrasadas. Os dados 
são da pesquisa realizada men-
salmente pela FecomercioSP. 
O principal tipo de dívida das 
famílias continua sendo o car-
tão de crédito (75,5%). 

Na segunda posição, fi caram 
os carnês (13,8%), seguido 
de financiamento de casa 
(10,9%) e fi nanciamento de 
carro (10,4%), com pratica-

Os embarques brasileiros de 
café solúvel somaram 312.344 
sacas de 60 kg em novembro, 
apresentando alta de 3,15% 
sobre o mesmo mês de 2018 
e elevando o total exportado, 
no acumulado entre janeiro e 
o mês passado, para 3.675.213 
sacas, com incremento de 
9,5% na comparação com o 
volume remetido ao exterior 
nos 11 primeiros meses do 
ano passado. 

De acordo com o diretor 
de Relações Institucionais da 
Abics, Aguinaldo Lima, com o 
desempenho registrado até o 
fi m de novembro, vai se consoli-
dando a previsão para quebra de 

recorde em volume exportado 
em 2019. “O Brasil ultrapassará 
o montante de 4 milhões de sa-
cas de café solúvel remetidas ao 
exterior neste ano, registrando 
seu novo recorde histórico para 
o setor”, projeta.

Lima enaltece o fato de a soma 
das importações das nações 
asiáticas seguir constituindo o 
maior mercado do café solúvel 
brasileiro, embora Estados 
Unidos sejam o maior cliente 
e União Europeia o segundo 
maior destino. Dos 20 países 
que até novembro importaram 
volumes acima de mil tone-
ladas, 13 tiveram excelente 
crescimento (AI/Abics).
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Esse foi o melhor desem-
penho para um mês de 
outubro em sete anos e 

o terceiro avanço dos últimos 
quatro meses. 

No acumulado de janeiro a 
outubro de 2019, foi registra-
da alta também de 0,8%. O 
economista Fabio Bentes, da 
CNC, disse que 2019 vai ser o 
primeiro ano de crescimento 
do setor de serviços desde 
2014, quando a receita real 
do setor evoluiu 2,5%. Dian-
te dos resultados revelados, 
a CNC melhorou a previsão 
para 2020, estimando alta de 
1,9% para o setor de serviços, 
contra 1,7% projetados ante-
riormente.

A previsão de alta de 1,9% 
se deve, principalmente, à 
política monetária mais ex-

2019 vai ser o primeiro ano de crescimento do setor

de serviços desde 2014.

Os embarques brasileiros de café solúvel somaram 
312.344 sacas de 60 kg em novembro, apresentando 
alta de 3,15% sobre o mesmo mês de 2018 e elevando 
o total exportado, no acumulado entre janeiro e o 
mês passado, para 3.675.213 sacas, com incremento 
de 9,5% na comparação com o volume remetido ao 
exterior nos 11 primeiros meses do ano passado. 

De acordo com o diretor de Relações Institucionais 
da Abics, Aguinaldo Lima, com o desempenho regis-
trado até o fi m de novembro, vai se consolidando a 
previsão para quebra de recorde em volume exportado 

em 2019. “O Brasil ultrapassará o montante de 4 mi-
lhões de sacas de café solúvel remetidas ao exterior 
neste ano, registrando seu novo recorde histórico 
para o setor”, projeta.

Lima enaltece o fato de a soma das importações 
das nações asiáticas seguir constituindo o maior 
mercado do café solúvel brasileiro, embora Estados 
Unidos sejam o maior cliente e União Europeia 
o segundo maior destino. Dos 20 países que até 
novembro importaram volumes acima de mil tone-
ladas, 13 tiveram excelente crescimento (AI/Abics).
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CNC prevê expansão de 1% para 
o setor de serviços este ano

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) manteve em 1% a previsão de crescimento do setor de 
serviços este ano, considerando que os meses de novembro e dezembro não vão alterar o ritmo de 
expansão do setor que, em outubro, elevou seu faturamento em 0,8% em relação a setembro

básica chegar perto de 4% ao 
ano, no ano que vem”, disse 
Bentes. No trimestre encer-
rado em outubro, o setor de 
serviços aumentou 2,1%. Na 
comparação com outubro de 
2018, houve alta de 2,7%, 
maior taxa para o mês desde 
2013 (4,2%).

O economista da CNC lem-
brou que a pesquisa abrange 
também serviços prestados 
às empresas e não apenas às 
famílias. Para 2020, a expec-
tativa é de melhorar o cenário 
dos serviços no Brasil, que é 
o grande empregador. O setor 
terciário responde por 72% 
do emprego. “E o que está 
faltando no momento no Brasil 
é, justamente, a reativação do 
mercado de trabalho”, assegu-
rou (ABr).

pansionista na taxa de juros 
“passando o ano de 2020 em 
um novo piso histórico, talvez 

até abaixo dos 4,5% com a 
redução da Selic. Acredita-se 
que tem espaço para a taxa 

Endividamento das famílias 
paulistanas atinge 60,5%

mente o mesmo porcentual. 
Com o retorno da liberação 
de recursos pelas instituições 
fi nanceiras, os consumidores 
voltaram a comprar no crédito, 
inclusive, ampliando os gastos 
para bens duráveis, o que justi-
fi ca o aumento do uso do cartão 
e do endividamento.

Para a Federação, com o 
mercado de trabalho mais aque-
cido, juros reduzidos e infl ação 

controlada, o parcelamento 
sem juros se torna uma ótima 
opção de pagamento, pois o 
consumidor não precisa se 
desfazer do seu dinheiro para 
quitar o produto ou serviço no 
ato. De modo que, os comer-
ciantes devem pesquisar quais 
maquininhas de cartão são 
mais vantajosas diante desse 
cenário, para melhorar o giro 
do fl uxo de caixa (ABr).

Recorde nos embarques de café solúvel

Recorde nos embarques 
de café solúvel
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Você sabe o que avaliar 
na hora de contratar 

um seguro?
Pense rápido: você 

sabe o que é necessário 

avaliar na hora de 

contratar um serviço? 

Claro, cada um tem suas 
peculiaridades e essas 
devem ser analisadas 

pontualmente. Vamos, então, 
falar sobre seguros? A moda-
lidade mais popular é o seguro 
de automóvel. As pessoas já 
têm mais familiaridade com o 
assunto e, em geral, sabem o 
que avaliar nas apólices. Mas 
e se o assunto for o seguro 
de vida?

Para começar, acho inte-
ressante falar em cultura. A  
Susep (Superintendência de 
Seguros Privados) revelou 
que o seguro de pessoas - que 
incluem seguros de vida, de 
acidentes pessoais, doenças 
graves, entre outras modali-
dades de proteção – registrou 
avanços em 2018. De acordo 
com a entidade, a alta foi de 
10% em relação aos valores 
de 2017 e a contratação desse 
tipo de seguro chegou a R$ 38 
bilhões no ano passado. 

Aliás, em 2017, a arrecada-
ção do segmento ultrapassou, 
pela primeira vez, a arrecada-
ção do setor de veículos. Em 
contrapartida, uma pesquisa 
feita pela Universidade de 
Oxford, em 2017, mostrou que 
o mercado de seguros ainda 
tem muito para crescer. De 
acordo com o estudo, 19% 
dos brasileiros tinham algum 
tipo de seguro de vida à época, 
enquanto a média em outros 
11 países é de 32%.

Com base nesses números 
é possível enxergar que há 
um número importante de 
pessoas que sequer cogita ter 
um seguro de vida. Os motivos 
variam. Um deles tem relação 
com o valor a ser pago. Isso 
acontece, pois no imaginário 
popular, a primeira coisa que 
vem à cabeça quando se fala 
em seguros é o seguro auto.

Muitas pessoas ainda des-
conhecem que há seguros no 
mercado para atender a toda 
a população - e alguns nichos 
específi cos de mercado - que 
normalmente cabem no bol-
so. Essas apólices têm valor 
mensal a partir de R$ 25,00 e 
representam uma maneira de 
poupar algum dinheiro para 
um momento de necessidade 

importante. Por exemplo, há 
seguros de vida para pessoas 
com diabetes, outros especí-
fi cos para atender a terceira 
idade, alguns oferecem co-
bertura como proteção contra 
doenças graves. 

Há seguros especiais para 
pais ou responsáveis por pes-
soas com Síndrome de Down 
e outros para tratamento de 
crianças e jovens de até 19 
anos que venham a ter algum 
tipo de câncer. Ainda, há se-
guros que incluem cobertura 
no caso de funeral. A maioria 
das pessoas foge do assunto, 
mas também há uma grande 
parcela da população que se 
vê desamparada quando perde 
um parente e precisa providen-
ciar tudo para a despedida, um 
momento tão difícil.

Assim, para defi nir qual tipo 
de seguro vai atender melhor 
as necessidades de cada indi-
víduo é preciso analisar alguns 
aspectos. Por exemplo: se a 
pessoa não tem familiares pró-
ximos e não for casada, pode 
ser interessante escolher um 
seguro que ofereça cobertura 
em caso de invalidez ou de 
doença grave. 

Se a pessoa estiver inician-
do uma família, é importante 
considerar que, em caso de 
imprevistos, a criança deverá 
contar com o valor da indeni-
zação até chegar à maioridade 
e completar sua educação. Por 
isso, é interessante atentar ao 
valor da apólice e certifi car-
-se de que o benefício será 
sufi ciente para sustentar a 
criança até lá. 

No caso de pessoas com nível 
econômico alto e estável, um 
seguro pode ajudar na ma-
nutenção do padrão de vida 
mesmo que algum acidente 
aconteça e até isentar familia-
res ou o parceiro das despesas 
decorrentes do falecimento. 
A defi nição do seguro ideal 
vai variar de acordo com o 
objetivo de cada um, das suas 
condições de vida e dos planos 
para o futuro. 

É interessante conversar 
com um corretor de confi ança 
para esclarecer dúvidas e en-
tender o que pode ser melhor 
para o seu perfi l.

 
(*) - É diretor comercial da American 

Life, seguradora reconhecida 
por oferecer seguros a nichos 

específi cos com mais de 25 anos
de mercado (www.alseg.com.br).

Francisco de Assis Fernandes (*)

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou que está disposto a 
vetar o aumento da pena por 
calúnia, difamação e injúria 
divulgadas em redes sociais. 
O dispositivo está previsto no 
pacote anticrime, aprovado 
pelo Senado, e que segue 
agora para sanção presiden-
cial. Os possíveis vetos serão 
discutidos com o ministro da 
Justiça, Sergio Moro.  

“Um dispositivo desse pro-
jeto anticrime triplica pena 
para quem cometeu crime de 
calúnia, difamação e injúria nas 
mídia sociais. Imagina o inferno 
que vai ser. Eu estou disposto a 
vetar isso daí, mas a gente vai 
acompanhar nos comentários, 
para ver o que o povo acha”, 
afi rmou o presidente.

O pacote anticrime reúne 
parte da proposta apresen-
tada no início deste ano 
pelo ministro Sergio Moro e 
trechos do texto elaborado 
pela comissão de juristas coor-
denada pelo ministro do STF 

Presidente vai conversar com Moro sobre vetos

a pacote anticrime.
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A sessão está marcada 
para terça-feira (17), 
após a Comissão Mista 

de Orçamento votar o texto. A 
análise dos relatórios setoriais 
sobre a proposta orçamentária 
foi concluída na última quarta-
-feira (11). Agora, os textos 
aprovados serão analisados 
pelo relator-geral do Orçamen-
to, deputado Domingos Neto 
(PSD-CE).

O parecer preliminar  já 
considera as mudanças na 
proposta orçamentária para 
2020, que propôs correções, 
atualizou parâmetros que 
serviram para as projeções de 
receitas e despesas e também 
incorporou efeitos de propostas 
encaminhadas ou aprovadas 
após o envio do texto original.

A versão do Poder Executivo 
indica que em janeiro próximo 
o salário mínimo passará dos 
atuais R$ 998 para cerca de 
R$ 1.031, abaixo do valor ini-
cialmente previsto (R$ 1.039). 
Segundo cálculos da equipe 
econômica, para 2020 cada R$ 
1 a mais no salário mínimo eleva 
as despesas da União em cerca 

A versão do Poder Executivo indica que em janeiro o salário mínimo passará

dos atuais R$ 998 para R$ 1.031.

O presidente do senado, Davi 
Alcolumbre, confi rmou para a 
terça-feira (17) a votação da 
MP que transfere o Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) do Ministério da 
Economia para o Banco Central 
(BC), reestruturando o órgão. 
A MP precisa ser votada até 
terça-feira para não perder a 
validade.

“Vamos votar na terça-feira. 
Eu falei com os líderes partidá-
rios e eles estão chamando os 
senadores para essa votação”, 
garantiu Davi. O Coaf tem a 
atribuição de monitorar as ativi-
dades fi nanceiras e de produzir 
informações para prevenir e 
combater a lavagem de dinhei-
ro, aplicando penas adminis-
trativas a entidades do sistema 
fi nanceiro que não enviarem os 
dados necessários para esse 
trabalho de inteligência.

Entre os pontos da matéria 
original retirados estão a mu-
dança de nome do Coaf para 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garante a votação.
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Em discussão 
o modelo de 
candidatura avulsa

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) propôs que o Se-
nado discuta abertamente o mo-
delo de candidatura avulsa, para 
que os cidadãos possam entrar na 
vida pública sem a necessidade 
de pertencer a um partido polí-
tico. Mencionou estudo recente 
segundo o qual quatro em cada 
dez nações permitem que pessoas 
sem fi liação partidária disputem, 
pelo menos, cadeiras legislativas 
em nível local, como Alemanha, 
Japão, Itália e Reino Unido. 

Styvenson criticou a prolife-
ração de partidos políticos no 
país, lembrando que hoje há 
76 processos de agremiações 
esperando sua formalização 
junto ao TSE. Ele também se 
referiu à liberação da coleta de 
assinaturas eletrônicas para a 
criação de partidos. 

“Temos que ficar atentos 
às possibilidades de fraude, 
já que fraudavam assinaturas 
físicas, conforme constatou a 
Polícia Federal. Durante uma 
investigação aqui, em 2013, no 
DF, já tinha sido comprovada 
a existência de assinaturas até 
de pessoas falecidas”, disse o 
senador (Ag.Senado).

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional do Senado 
aprovou o projeto que institui 
o Tocantins como a Rota Na-
cional do Turismo de aventura, 
ecológico, rural, de sol e praia, 
de vivência, cultural, religioso 
e gastronômico. O objetivo é 
fomentar o turismo, promover 
o crescimento econômico e 
valorizar os bens culturais e 
naturais da região. Como é 
terminativo, já pode seguir 
para a Câmara dos Deputados.

Para a autora, senadora Ká-
tia Abreu (PDT-TO), o turismo 
no Tocantins tem um diferen-
cial que não se encontra em 
outras partes do Brasil. No Es-
tado, biomas distintos podem 
ser encontrados em um único 
lugar (Floresta Amazônica e 
Cerrado), o que possibilita ao 

turista contemplar “paisagens 
belíssimas e únicas, isso tudo 
no coração do país”. 

A senadora registra que o 
turista que vai a Tocantins 
tem a chance de conhecer 
várias tipologias de turismo, 
“em que o mais importante 
não é voltar com a mala cheia 
de compras, mas sim com uma 
bagagem repleta de novas 
experiências”.

A senadora destaca as águas 
do Jalapão, a ilha do Bananal 
e as cachoeiras de Taquaruçu, 
além do turismo religioso e 
da gastronomia local. Como 
exemplo, cita o biscoito amor-
-perfeito: “este sequilho que 
derrete na boca é feito na 
cidade de Natividade, mas 
já conquistou fama nacional” 
(Ag.Senado).

O Parque Estadual do Jalapão é um dos pontos mais procurados 

pelos turistas no estado.

Rodrigo José Fernandes

A Comissão de Minas e Energia da Câmara 
realiza audiência pública na próxima quarta-feira 
(18) para debater sobre o tema das “Centrais 
Hidrelétricas e a expansão das fontes de energia 
eólica e solar”. O encontro foi pedido pelo depu-
tado Eduardo Bismarck (PDT-CE), ao lembrar 
que as fontes eólica e solar para a produção de 
energia elétrica se expandem rapidamente.

“Na fonte eólica, a capacidade instalada de pro-
dução de energia já alcança 15 GW (9,2% da matriz 
do País). São mais de 7 mil aerogeradores, em 601 
parques eólicos, em 12 estados”, disse. Segundo ele, 
em 2011 havia apenas 1 GW instalado. Já a fonte 

solar apresenta um crescimento mais recente, em 
razão da signifi cativa redução de preços dos painéis 
fotovoltaicos nos últimos anos, lembrou o deputado.

“Essa fonte tem atualmente uma capacidade 
instalada menor (em 2018 representava cerca de 
1,1% da matriz brasileira), mas há estimativas que 
informam crescimento de 44% em 2019”, disse. Bis-
marck também citou a importância das Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs), usinas hidrelétricas 
de pequeno porte com capacidade instalada maior 
do que 5 MW e menor ou igual a 30 MW. Para o 
deputado, é importante que o Legislativo discuta 
o tema em profundidade (Ag.Câmara).

Senado e a 
importância da 
engenharia na 
formação do Brasil

O Dia do Engenheiro, celebrado 
em 11 de dezembro, e o 86º ani-
versário do Sistema Confea/Crea 
foram comemorados em sessão 
especial do Senado na sexta-
-feira (13). Presidindo a sessão, o 
senador Izalci Lucas (PSDB-DF) 
elogiou a categoria, observando 
que a engenharia é uma ciência 
exata que dá às pessoas a condição 
de continuarem vivas e saudáveis. 
Izalci também destacou a parti-
cipação desses profi ssionais no 
processo legislativo. 

“A engenharia e a arquitetura 
modernas têm em Brasília sua 
maior obra. Quero cumprimentá-
-los pela presença e pelas dis-
cussões em prol de um país mais 
desenvolvido, mais igual e sobre-
tudo mais justo. Está nas mãos e 
na inteligência de vocês o país que 
sonhamos”. O sistema que reúne o 
Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (Confea) e os con-
selhos regionais de engenharia e 
agronomia (Crea) foi criado em 
11 de dezembro de 1933 pelo 
Decreto-Lei 23.569, que marcou 
a regulamentação da engenharia 
no Brasil. 

Representando todos os con-
selhos regionais do país, o presi-
dente do Crea da Paraíba, Antonio 
Carlos de Aragão, destacou que 
a engenharia é formada por mui-
tos setores. Ele pontuou que a 
atividade representa as grandes 
transformações da humanidade. 
E disse que, justamente por ser 
parte de tudo o que cerca as pes-
soas, a atividade é responsável por 
também garantir a segurança da 
população. Para Aragão, foi a falta 
de engenheiros que ocasionou 
grandes tragédias do país, a exem-
plo do rompimento da barragem 
de Brumadinho, em Minas Gerais, 
em janeiro (Ag.Senado).

Congresso Nacional pode votar 
Orçamento nesta semana
O Congresso Nacional pode votar nesta semana a proposta orçamentária para 2020

de R$ 320 milhões.
Em 2020, a meta fi scal para o 

resultado primário do governo 
central — Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central — corresponderá a 
um defi cit de R$ 124,1 bilhões. 
Desde 2014, as contas públicas 
estão no vermelho: descontado 

o pagamento dos juros da dívi-
da, as despesas vêm superando 
as receitas ano a ano.

Na mesma sessão, o Congres-
so pode votar projeto que libera 
o crédito suplementar no valor 
de R$ 561,6 milhões para vários 
órgãos do Executivo. O Minis-
tério da Educação vai receber 

cerca de R$ 255 milhões. A área 
de infraestrutura da Educação 
Básica será benefi ciada com a 
maior parte desse valor: R$ 245 
milhões.

R$ 900 mil vão para a ma-
nutenção de universidades 
públicas no estado de São Paulo 
(Ag.Senado).

Bolsonaro: pena maior para 
calúnia ‘pode ser vetada’

Alexandre de Moraes. A matéria 
traz mudanças na legislação 
penal, como aumento de penas 
e novas regras para progressão 
de regime pelos condenados.

O texto foi aprovado na 
Câmara na semana passada, 
sem pontos considerados mais 
polêmicos. Dentre esses pon-
tos, fi caram de fora do texto 

fi nal temas como prisão após 
condenação em segunda ins-
tância, que está em discussão 
por instrumentos diferentes 
na Câmara e no Senado; e o 
plea bargain, dispositivo que 
prevê a redução de penas de 
acusados que confessarem 
ter cometido um determinado 
crime (ABr).

Medida Provisória do Coaf 
será votada na terça-feira

Unidade de Inteligência Finan-
ceira (UIF) e a transformação 
do plenário (órgão colegiado) 
em conselho deliberativo. Além 
disso, destaque aprovado por 
acordo entre os partidos retirou 
das as atribuições do órgão a 
de produzir informações para 
o combate ao fi nanciamento 
do terrorismo.

Para o próximo semestre, 
Davi Alcolumbre apontou como 
uma das prioridades a reforma 
tributária. A intenção, segundo 
o presidente, é instituir uma co-
missão especial composta por 
15 deputados e 15 senadores 
para tentar chegar a um texto 
de conciliação entre Câmara, 
Senado e governo (Ag.Senado).

Tocantins: rota do 
turismo de aventura, 

religioso e gastronômico

Comissão debate expansão de energias alternativas



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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netjen@netjen.com.br

Um negócio isolado 

difi cilmente conseguirá 

chegar a bom termo em 

questões estratégicas 

complexas.

Como o mundo empre-
sarial está sofrendo 
grande transforma-

ções, é de extrema impor-
tância, que todos os players 
de um segmento econômico 
se unam para enfrentar as 
dif iculdades,  solucionar 
problemas comuns e propor 
alternativas para avançar. O 
associativismo tem se mos-
trado há séculos que é uma 
ferramenta de extremo valor 
e relevância para o empre-
sariado. 

Hoje, no Brasil, por exem-
plo, as indústrias sofrem 
com o desaquecimento eco-
nômico generalizado; com 
a onda do realinhamento, 
fusões e aquisições interna-
cionais, e ainda com ame-
aças como a possibilidade 
de uma abertura comercial 
descompensada. Por isso, a 
união fortalece a todos. Mais 
do que nunca, as empresas 
precisam convergir seus in-
teresses num ponto comum 
para alcançarem a potência 
necessária com a união e 
fazer valer concretamente 
essas demandas e o que 
for conveniente para todo 
o grupo. 

Um negócio isolado difi-
cilmente conseguirá chegar 
a bom termo em questões 
estratégicas complexas em 
política e economia. Além 
disso, com o esforço rateado 
entre vários pares, o custo 
do empenho será distribuído 
entre todos, bem como tam-
bém os dividendos.

Hoje,  por  exemplo,  a 
ABIMAQ, representa cer-
ca de 7,5 mil empresas de 
diferentes segmentos de 
fabricação de bens de capital 
mecânicos, reunindo uma 
força extraordinária no setor 
produtivo brasileiro. Não 
podemos deixar que esse 
capital acumulado seja atra-
vancado por questões con-
tingenciais, pelo contrário, é 
preciso que ele se expanda 
mais ainda para consolidar 
a base industrial brasileira e 
aperfeiçoar os bens produzi-
dos para o consumo interno 
e externo.

Nos Estados Unidos, onde 
o liberalismo é sólido, nós 
observamos associações de 
empresas que têm alto po-
der de influência, inclusive 
assegurando que emendas 

constitucionais pétreas con-
tinuem intocadas, apesar de 
séculos de existência e de 
forte antagonismo de certos 
grupos sociais da população. 

Um detalhe importante 
para o associativismo é que 
ele também precisa aprender 
como ter melhor performan-
ce com seus próprios asso-
ciados, especialmente no 
que diz respeito a finanças, 
operações, RH, marketing e 
comunicação, além de outros 
aspectos. Portanto, sempre 
é necessária uma gestão 
altamente profissional e 
eficiente para que todos os 
membros sejam devidamente 
recompensados e satisfeitos 
com o serviço prestado. 

A informação e conhe-
cimento cresceram numa 
proporção jamais vista na 
história nas últimas déca-
das, por isso, uma entidade 
associativa seja de que setor 
for, necessariamente precisa 
difundir esses novos saberes 
por meio de sua área de trei-
namento, além de promover 
regularmente eventos como 
congressos, fóruns, seminá-
rios, encontros e outros for-
matos que efetivamente irra-
diem novas aprendizagens e 
domínios tecnológicos, isso 
tanto para lideranças, como 
para gerências e coordena-
ções de médio escalão. 

Há um aspecto sociológi-
co importante também no 
associativismo, a ideia de 
pertencimento, de identida-
de e de propósitos comuns. 
O Homem é um ser gregário 
e necessariamente precisa 
de um espaço e tempo para 
se agrupar, interagir e se 
comunicar. Isoladamente, 
ele perde sua força, seu 
interesse e sua ligação com 
parceiros, que podem aju-
dá-lo no famoso networking 
empresarial ou trabalho em 
rede. Nesse novo mundo digi-
tal, é indispensável promover 
contatos, porque amizade é 
capital.

É natural que existam tam-
bém divergências e pontos 
de vista discordantes numa 
associação ou grupo social, 
mas isso é salutar também, 
porque desta dialética sem-
pre acaba se chegando a um 
ponto de interesse maior. 

Como disse o poeta nor-
te-americano Robert Frost: 
“Uma ideia é um feito de 
associação”.

 
(*) - É Economista com MBA em 

marketing e diretora conselheira da 
ABIMAQ.

O associativismo proporciona 
a base para o empresariado 

pós-moderno
Elizabeth Bozza (*)
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 Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1033467-22.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP
etc. Faz Saber a Angelino Monteiro da Silva RG Nº 1.837.630, CPF Nº 212.279.698-72, que 

, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 

 
ada Mais . 

Edital de Citação prazo de 20 dias. Proc Nº 1088879-30.2018.8.26.0100. O Dr. Christopher 
Alexander Roisin,Juiz de Direito da  11ºvc.  Faz Saber a Carlos Ryoji Hirai, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Procedimento Comum por Momentum Empreendi  
mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: a parte ré deixou de pagar taxas especificadas 
no contrato celebrado com a autora (lote 07, quadra KH, loteamento Thermas de Sta. Bárbara - 
I), as quais foram quantificadas em R$ 2.927,55 em agosto de 2018. Encontrando-se a parte ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002721-18. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). , 

az Saber a(o) Cecília Barreto da Silva, Brasileiro, RG 14231648, CPF 
042.386.288-

tda ntimação 

 

-
Citação dital

 
ada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012891-90. 2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC - P

az Saber a(o) Dilson Silveira de Paula, RG: 8.036.097, CPF: 768.293.088-87, 
que , ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 

lugar 

ada Mais..  

 Prazo 20 dias. Proc. 0003410-81.2019.8.26.0008. O Dr. 
Juiz de Direito da 1ºVC Durval Lourenço da Silva 
RG Nº 23.246.313-X, CPF Nº 191.067.688-81, que , 
alegan . ntimação amento. do valor de 
R$ 32.821,
15 dia  

ada Mais.  

Edital d Prazo de 30 dias. Processo Nº0002312-09.2018.8.26.0263 O(A)MM. Juiz(a) de  
taí, Estado de SP, Dr(a). Wallace Goncalves dos Santos  

da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Clementino do Nascimento, Brasileiro, Casado, RG 826.704, 
CPF 569.434.748-

tda. Encontrando-  
ntimação dital, 

 

Fica ciente, ainda, que 
-

os autos, sua 
ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005191-79.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC,do Foro Regional-Santana, Estado de SP, Dr(a). ho 

az Saber a Jose Valter da Costa, brasileiro, solteiro, comerciante RG Nº 
06 Nº 900.726.268-87,que , ajuizou 
-lhe ação de C  

– 
denominado Riviera de Santa Cristina 
Citação 

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000540-74.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - P, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 

az Saber a(o) Doris Sais Pacheco Milan, Brasileiro, Solteira, 
Relações Públicas, RG 40.144.160, CPF 221.953.138-

-000, São Paulo - 

serviços educaciona
Serviços, iniciado no ano de 2013". Encontrando-
determinada a sua Citação dital azo 

ma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 01 Mês. Processo Nº 1108328-42.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Cesar Augusto 
Fernandes az Saber a(o) , Brasileiro, CPF 194.759. 
128-
receber a quantia de R$ 10.081,22 -000284 
Nº SA-000280, Nº SA-000290, Nº SA-000298 e Nº SA-

ne
 

do artigo 701 do C.P.C.. Advertências: 1 - O 
- Caso não 

lei. Nada mais  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006158-21. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na 

az Saber a(o) dos Santos, Brasileiro, RG 27891074-9, CPF 
261.466.608-

-se o 
itação dital

 

lei. Nada Mais São Paulo, aos 27 de novembro de 2019. 

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PÉROLA –ESTADO DO PARANÁ. EDITAL
DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES DE A. F. FELIPE CONFECÇÕES EIRELI E A. LAVANDEIRA
INDUSTRIAL LTDA - ME - “Em Recuperação Judicial” PELO PRESENTE edital, expedido nos autos
sob nº 0001969-62.2016.8.16.0133 de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, movida por A. F. FELIPE CONFEC-
ÇÕES EIRELI e A. LAVANDEIRA INDUSTRIAL LTDA - ME - “Em Recuperação Judicial”. O Dr.
Carlos Eduardo Zago Udenal, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Pérola - Estado do Paraná,
faz saber a todos que deste tiver conhecimento e quem possa interessar, nos termos da decisão de seq.
1109, pelo presente edital ficam CONVOCADOS todos os credores habilitados e sujeitos à recuperação
judicial de A. F. FELIPE CONFECÇÕES EIRELI e A. LAVANDEIRA INDUSTRIAL LTDA - ME - “Em
Recuperação Judicial” para comparecerem e se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDO-
RES a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 15/01/2020, com início da assembleia às 13h00, ocasião
em que se realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos
de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião ficam desde já convocados
os credores para a realização, em 2ª convocação desta Assembleia Geral, para o dia 22/01/2020, com
início da assembleia às 13h00, quando será realizada com a presença de qualquer número de credores
presentes. Local da realização da Assembleia: Tribunal do Júri – Fórum da Comarca de Pérola, com
endereço a Avenida Café Filho, 35, Centro, em Pérola-PR, CEP 87540-000. A assembleia ora convo-
cada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição
ou modificação do plano de Recuperação Judicial; b) deliberação sobre a constituição do comitê de cre-
dores e escolha dos seus membros; c) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credo-
res, e adoção de medidas necessárias à implementação do plano de recuperação. A Assembleia será
presidida pelo representante da Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Valor Con-
sultores Associados Ltda. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por
procurador, conforme disposto no art. 37, §4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência míni-
ma de 24 (vinte e quatro) horas do início da Assembleia, diretamente à Administradora Judicial, na Aveni-
da Duque de Caxias, 882, 2º andar, sala 210, CEP 87020-025, Maringá-PR, ou mediante envio ao endere-
ço eletrônico contato@valorconsultores.com.br, documento hábil que comprove seus poderes ou a indi-
cação do movimento dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais docu-
mentos. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão obser-
var o procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05. Os credores (pessoas natu-
rais) que comparecerem pessoalmente, deverão apresentar documento pessoal de identificação, prescin-
dindo da entrega prévia do documento a administradora judicial. Os credores poderão obter cópia do Pla-
no de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação de Assembleia nos autos nº 0001969-
62.2016.8.16.0133, disponível no site do https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/, no seq. 1175, e no sítio eletrônico
da Administradora Judicial - http://www.valorconsultores.com.br/processo/41/felipe-confeccoes-
eirelinascimento - lavanderia - ou ainda por solicitação à Administradora Judicial pelo e-mail
contato@valorconsultores.com.br. A presente Convocação será publicada no DJPR-ELETRÔNICO, afi-
xada no fórum de Pérola-PR, no local de costume, jornal de grande circulação e na sede e filiais das
Recuperandas, na forma de lei (art. 36 da lei 11.101/2005). Nada mais. Pérola-PR – Eu Ricardo Schmidt
Neves, Juramentado, digitei e subscrevi. CARLOS EDUARDO ZAGO UDENAL. JUIZ DE DIREITO

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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FOLGA DO FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NO DOMINGO
Funcionário contatado para trabalhar de terça a domingo, deve folgar 
no domingo obrigatoriamente? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR TESTE DE 02 DIAS COM FUTURO FUNCIO-
NÁRIO ANTES DA CONTRATAÇÃO?  

Não é possível fazer teste com o empregado antes da sua contratação 
sem que gere vínculo empregatício, pois não há previsão legal auto-
rizando tal conduta. Correto, neste caso, contratar o empregado em 
contrato de experiência para fazer este teste que a empresa pretende, 
o que, consequentemente, gera vínculo de emprego com a empresa.

EMPRESA COM OBRIGAÇÃO PENDENTE
Empresa sob regime do lucro real não transmitiu nenhuma informação 
para o eSocial, com proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO
Funcionário afastado por auxílio doença e/ou auxílio maternidade, 
recebe o 13º salário pela Previdência Social, inclusive reconhecimento 
de recurso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O TETO DO VALOR DO SALÁRIO DA LICENÇA MATERNIDADE? 
Esclarecemos que o valor do salário maternidade não poderá exceder 
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, que conforme Lei nº13.752/18 está no valor de R$39.293,32 
(trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois cen-
tavos), conforme última legislação publicada.

CONVENÇÃO COLETIVA COM DESCONTO OBRIGATÓRIO
Pode a convenção coletiva impor contribuição negocial compulsória a 
ser descontado em folha de pagamento e que penaliza o funcionário 
que não efetuar o pagamento, com a inclusão no serviço de proteção ao 
crédito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Brown YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 20.523.864/0001-03-NIRE 35.228.515.172

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 10/12/2019
Data, Hora e Local: Realizada aos 10/12/2019, às 15:30h, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º Andar, sala 37, Vila Nova Conceição/SP. Presença: Totalidade.Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; Angela Te-
rezinha de Souza-Secretária.Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por 
considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$4.000.000,00, sendo que o capital social 
final após a redução será de R$8.775.114,00.Encerramento: Como nada mais houvesse a ser tratado, deram por en-
cerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata para os efeitos legais, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos 
os sócios e presentes. SP, 10/12/2019. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; Concord Incor-
porações Imobiliárias Ltda., João Carlos Moralez; Abrão Muszkat-Presidente; Angela Terezinha de Souza-Secretária.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      17.531
Disponibilidades    5.505
Aplicações Interfinanc. Liquidez        3.100

Aplicações no Mercado Aberto    3.100
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.984

Carteira Própria    3.475
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    509

Outros Créditos        4.886
Carteira de Câmbio    3.097
Rendas a Receber     362
Negociação e Intermed. de Valores    341
Diversos    1.130
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (44)

Outros Valores e Bens             56
Despesas Antecipadas     56

PERMANENTE           969
Imobilizado de Uso           388

Outras Imobilizações de Uso    1.191
(Depreciações Acumuladas)     (803)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            581
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (313)

TOTAL DO ATIVO      18.500

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      11.566
Relações Interdependências        1.653

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.653
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        9.913

Carteira de Câmbio    6.952
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     816
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     2.016

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.934
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    (39)
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado           (34)

Receitas Operacionais     10.262
(Despesas Operacionais)     (10.304)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido    18.500

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Outubro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
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Desde o roubo cinemato-
gráfi co no aeroporto de 
Guarulhos, onde foram 

levados 720 quilos de ouro, até 
o mega assalto no aeroporto 
de Viracopos, em Campinas, e 
a recente invasão ao terminal 
de cargas do Galeão, no Rio. 
Apesar desses crimes não 
exporem a vulnerabilidade 
dos sistemas de segurança, 
já que são casos isolados, em-
presas do setor têm investido 
em soluções inovadoras para 
garantir que seus veículos e 
mecanismos se tornem ainda 
mais seguros.

“As empresas buscam conhe-
cer e agregar em seus modelos 
de desenvolvimento de produ-
tos e soluções o ecossistema 
de tecnologia que envolve 
os ambientes de inteligência 
artifi cial, processos de desen-
volvimento de IoT e o melhor 
entendimento do conceito de 
cidades inteligentes, já que o 
pilar de segurança é um dos 
mais requisitados dentro desse 
conceito”, explicou Cláudio 
Procida, consultor da Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Sistemas Eletrônicos de 
Segurança (Abese). 

Segundo o representante da 
Abese, mesmo já utilizando 
tecnologia de segurança, as 
companhias precisam “aprimo-
rar muito mais suas estratégias, 
buscando uma maior especia-
lização dos seus profi ssionais 
e também uma mudança dos 

Tecnologia pode ser solução 
para evitar roubos de cargas
Casos de roubo de carros-fortes e cargas pelo Brasil têm sido destaques nos últimos meses

conceitos de planejamento 
de segurança”. Atualmente, 
muitas empresas apostam em 
caminhões blindados, etiquetas 
eletrônicas nas cargas, selos de 
identifi cação de origem e até 
drones para evitar o aumento 
de furtos. 

Além disso, mudanças no pro-
cesso seletivo de funcionários 
e investimento em contrainte-
ligência, já que a maioria dos 
roubos envolvendo malotes 
tem origem no vazamento de 
informações internas, também 
estão entre algumas providên-
cias tomadas.    “Hoje temos 
diversos artefatos de segurança 
que atuam na prevenção como 
um controle de acesso com 

inteligência artifi cial, portarias 
remotas, análise de imagens e 
também dispositivos que atu-
am na reação a eventos como, 
por exemplo, os geradores de 
fumaça que dispersam os crimi-
nosos dentro de um ambiente 
fechado”, acrescentou Procida.

Esses novos mecanismos 
agregados à inteligência arti-
fi cial têm sido aliados impor-
tantes na prevenção de roubo 
de cargas, de acordo com o 
especialista em segurança pú-
blica, Fábio Ramazzini Bechara, 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Alguns dos equipa-
mentos e novidades poderão 
ser vistos no próximo ano, entre 
14 e 16 de abril, na 23ª edição 

da Exposec, maior feira de se-
gurança eletrônica da América 
Latina, em São Paulo. 

Organizado pela Cipa Fiera 
Milano, o evento reúne as mais 
recentes tecnologias, produtos 
e serviços da área. “A tecnologia 
pode promover soluções não 
só para aumentar seu sistema 
de vigilância e monitoramento, 
mas também consegue, com o 
recurso da ciência de dados, 
fazer com que [a empresa] de-
senvolva a predição para identi-
fi car com antecedência fatores 
de maior vulnerabilidade e fazer 
intervenções para retardar e di-
fi cultar a ação ilícita”, fi nalizou 
Bechara (ANSA).

Setor tem apostado em inteligência artifi cial e inovações.
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Era dos superconsumidores: 
como não ser engolido pela 

modernização

A revolução industrial, 

em meados do 

século XVIII, foi o 

primeiro passo para 

a modernização, 

alterando a economia 

e as relações sociais; o 

start para o surgimento 

da tecnologia. 

A necessidade pode ser 
a ‘mãe’ das grandes 
invenções tecnológicas, 

como por exemplo a urgência 
de melhorar a comunicação, 
resultando no telefone, inven-
ção de Alexander Graham Bell, 
em 1876. A tecnologia não para. 
Com isso, o perfi l do consumidor 
está em constante mudança, 
cada vez mais conectado, exi-
gente e procurando ao máximo 
otimizar tempo. 

Segundo pesquisa da Gallup 
Organization, 80% dos 2,5 
milhões de americanos que 
responderam às perguntas não 
tinham tempo para executar 
todas as suas tarefas diárias. 
Novas gerações, como a Y, os 
millenials, não admitem mais 
processos antigos, lentidão e 
falta de qualidade, toda evolução 
tecnológica desafi a os hábitos e 
comportamentos dos indivídu-
os. No mundo comercial, são 
chamados de superconsumido-
res, clientes conectados e com 
grande acesso à informação e 
concorrência.

O fato de que uma empresa, 
recente ou não, precisa se 
adequar ao novo estilo dos 
seus clientes não é novidade, a 
grande questão é: ‘Como pode 
ser feito na minha empresa?’ 

Implementar as novas tecno-
logias a fi m de atender os ‘super-
consumidores’ não precisa ser 
exclusivo para empresas com 
grande porte fi nanceiro. 

O sucesso fi nal das vendas vai 
além do seu produto, se resume 
na experiência do usuário, no 
tempo gasto e na conveniência 
que vai ofertar para o cliente fi -
nal, ou seja, a empresa que ofer-
tar mais conveniência sairá na 
frente. O sucesso do casamento 
produto e customer experien-
ce torna o usuário defensor e 
propagador natural, além do 
retorno direto no caixa, o real 
poder está no peer-to-peer, em 
que uma pessoa infl uencia quem 
está ao lado. 

Cliente fi el é aquele que rece-
be experiências que se adaptam 
à sua realidade, são fl uidas e 
satisfatórias por trazerem facili-

dades. No estudo do Brasil Food 
Trends 2020, 78% das pessoas 
analisadas citam conveniência 
e praticidade como uma das 
principais tendências globais 
relacionadas ao consumo ali-
mentar.

Hoje, tempo é o mantra do 
negócio. 

O simples uso de um tablet, 
por exemplo, pode otimizar o 
período em que o cliente está 
na loja, fazendo ele preferir por 
aquele estabelecimento e voltar 
mais vezes. Em “Conveniência 
é o nome do negócio”, livro 
publicado pela editora Planeta, 
explico a importância de com-
preender o funil de vendas, 
formado por um conjunto de 
etapas e gatilhos. São eles: 

Fase de consciência: a etapa 
despertada depois que o cliente 
entra em contato com a empre-
sa. Fundamental que ele receba 
a oferta de conteúdos ricos.

Fase de conhecimento: o 
cliente está em busca de resolver 
suas necessidades, a função da 
empresa é ajudá-lo com dicas e 
técnicas, o amadurecimento da 
venda de forma prática e rápida.

Fase da compra: o cliente fe-
chou o negócio, mas o trabalho 
não termina aqui. É o início da 
fase do relacionamento, o que 
você vai ofertar para o conforto 
e comodidade.

Fase de entrega: o cliente 
recebe o produto e voltará a 
comprar ou chegará à fase da 
indicação, em que se torna um 
promotor da marca.

São estratégias assertivas que 
abordam a individualidade, con-
tinuidade, delivery, acesso, self-
service, assinatura e curadoria, 
as sete faces da conveniência, 
para que os empreendedores 
possam reduzir atritos e facilitar 
a vida ao cliente, além de fazer 
com que virem fãs divulgadores 
do produto ou serviço.

Com passos estratégicos e 
certos, uma instituição não 
precisa temer o tal do ‘monstro 
da modernização’ na era dos 
consumidores super conecta-
dos. É possível transformar o 
cenário do Brasil por meio de um 
empreendedorismo inovador, 
capaz de criar produtos e ser-
viços para melhorar a realidade 
das pessoas

(*) - É TEDx speaker, professor da 
FGV, especialista em Inovação, 

Gestão, Empreendedorismo e 
Tecnologia. Masters em International 

Business pela Georgetown University 
e pela Esade (Espanha). Certifi cações 
executivas em Harvard e Cambridge. 

Arthur Igreja (*)

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

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

 Manuela Marques Tchoe – Pendragon – 
Orgulhosa baiana, radicada na Alemanha, onde 
exerce atividade marketóloga, conseguiu neste 
romance expor as entranhas de algumas vidas, 
que após um cipoal de acontecimentos, entrela-

çam-se. Há um cenário baiano que fará seus ilustres poetas 
e literatos, antecedentes e os atuais, reverenciarem-na 
. Um conjunto de sensações pontuam suas páginas. Não 
falta libido, explosão, superação, crueldade e um des-
velo social interessante. Com marcante sensibilidade, 
aspectos relevantes de diferentes personalidades foram 
construindo uma enigmática trama. Perfeito para fi lme 
ou mini série.

Encontro de Marés

Katia Tavares e Severino Antônio - Ale-
xandre Camanho (Ilustr) – Passarinho – Os 
mestres em educação , que também cultuam 
nosso idioma, reuniram artigos seus e de al-

guns bons Amigos para elevarem o ser infantil à máxima 
potência, aliás, posto que sempre deveriam habitar. Um 
sensível alerta aos adultos para olharem a criança com os 
olhos, ouvidos e coração, em fi m com a devida empatia. 
Ilustrações, pelo visto, à carvão ou lápis, em p & b, dão um 
“colorido” especial às suas páginas. Situações inusitadas, 
que só crianças são capazes de “aprontar”, são frequentes. 
Editora e autores merecem nosso profundo respeito. 
Uma ode à criança , sua sabedoria e pleno encantamento. 
Deve ser lido por pais, professores, responsáveis, etc.

A Poética da Infância: 
Conversas com quem educa 
crianças

Elias Lopes Vieira – Literare –  Psicólogo 
clínico, lastreou-se em aforismos bíblicos para 
argumentar seus ensinamentos para elevação 
d’alma e garantir sucesso pessoal e profi ssional. 
Com viés totalmente evangélico, suas linhas 
ensejam o autoconhecimento, portanto,  não 

fará mal ao não sectário. Profundo.

Quem é Você no Espelho? 
Remisson Aniceto – Tassiel Melo (Ilustr) 

– Coralina – Uma estória fascinante de um 
menino índio, que após sofrer um  acidente, 
foi adotado por família de brancos. Maltrata-
do, fugiu em busca de sua origem. Na selva 
descobriu uma seiva que o tornava invisível. 

A partir daí uma série de boas aventuras vão suceden-
do-se, tornando sua leitura emocionante e agradável . 
Fábula folclórica que levará bons momentos à garotada 
alfabetizada. 

O Indiozinho que se Apagava
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restal equivalente a 36 campos 
de futebol é destruída. Em um 
ano, isso representa mais de 13 
milhões de hectares perdidos, 
uma área semelhante ao tama-
nho da Grécia ou da Nicarágua. 
As consequências são dupla-
mente negativas para o nosso 
planeta: aproximadamente 
17% das emissões de CO2, um 
dos maiores responsáveis pelas 
mudanças climáticas, são pro-
dutos do desmatamento.

Globalmente, a perda de 
fl orestas tem mais impacto nas 
emissões de efeito estufa do 
que todo o setor de transpor-
tes. Por outro lado, as árvores 
agem como pulmões do planeta, 
absorvendo CO2 da atmosfera, 
retendo carbono e liberando 
oxigênio. Um ser humano emite 
uma média de 9 toneladas de 
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O valor de um imóvel é afe-
tado por vários fatores. A 
localização, metragem, o 

número de quartos e a situação 
da economia do país são os mais 
comuns, mas alguns detalhes, 
que passam despercebidos, 
podem também fazer oscilar o 
preço dos imóveis. Pensando 
nisso, Livia Rigueiral, CEO do 
Homer , plataforma que conecta 
corretores de todo o Brasil com 
uso de inteligência artifi cial, listou 
quatro aspectos que contribuem 
na valorização e três que ajudam 
na desvalorização na hora da 
venda de um imóvel. 

1 - Vista livre: A entrada de 
iluminação natural e a vista livre 
podem infl uenciar diretamente 
na avaliação da propriedade. 
Casas ou apartamentos com 
janelas de frente para o prédio 
vizinho a uma distância pequena 
valem menos do que uma unidade 
semelhante com uma boa vista, 
com circulação de ar. Se as janelas 
forem voltadas para paisagens, 
como parques, praias ou lagoas, 
a valorização será ainda mais 
acentuada. 

2 - Segurança: Imóveis loca-
lizados em regiões mais seguras, 
com baixos índices de crimina-
lidade, são mais valorizados do 
que aqueles em áreas perigosas. 
A valorização também ocorre em 
condomínios que investem em 
segurança: um imóvel com por-
teiro 24 horas, portão eletrônico e 
câmeras de monitoramento pode 
cobrar um preço mais elevado 
do que outro semelhante, mas 
em um prédio sem portaria e 
monitoramento, onde os próprios 

Fatores que infl uenciam 
o valor de um imóvel

 A localização, metragem, o número de quartos e a situação da economia do país são os mais comuns, 
mas alguns detalhes, que passam despercebidos, podem também fazer oscilar o preço dos imóveis

moradores abrem o portão com 
chaves. 

3 - Espaços de lazer: Áreas 
de recreação, tanto dentro do 
imóvel quanto no condomínio, são 
outro fator que podem aumentar o 
preço. Em casas ou apartamentos 
maiores, são levados em conta 
varandas com churrasqueiras e 
piscinas, espaços gourmet, qua-
dras de esporte e playground. 
Tudo isso entra na conta na hora 
de defi nir o preço fi nal do imóvel. 

4 - Mobilidade: Nas grandes 
cidades, a distância entre casa 
e trabalho é geralmente maior. 
Por isso, a facilidade de acesso a 
transportes públicos, como cor-
redores de ônibus e estações de 
metrô, atrai compradores e pode 

valorizar imóveis nessa faixa. 
Mesmo assim, o ideal é que os 
pontos de embarque não sejam 
tão próximos, afi nal a movimenta-
ção intensa na porta de casa pode 
ser, na verdade, um incômodo. 

Agora, entenda os fatores que 
podem desvalorizar um imóvel: 

1 - Estado de conservação: 

Manter o imóvel em um estado 
de conservação ruim, com neces-
sidade de muitas reformas, pode 
reduzir seu valor. Afi nal, o possí-
vel comprador irá descontar do 
preço do imóvel o valor que será 
gasto com obras e difi cilmente vai 
aceitar desembolsar o mesmo que 
pagaria em uma propriedade em 
bom estado. 

2 - Espaços mal planejados: 

A metragem pode ser boa e o nú-
mero de quartos também. Talvez 
o apartamento tenha inclusive 
uma sala ampla e quartos grandes. 
Mas, na cozinha, não cabem no 
mesmo cômodo, a geladeira e o 
fogão. A área de serviço só tem 
espaço para o tanque e a máquina 
de lavar tem que fi car dentro do 
banheiro. Este são apenas alguns 
exemplos que ajudam a ilustrar 
como imóveis com espaços mal 
planejados podem comprometer 
o valor fi nal de venda. 

3 - Garagem: Alugar uma 
garagem em capitais e grandes 
cidades pode ultrapassar os R$ 
300 mensais. Ninguém quer ter 
um gasto extra desses todos 
mês ou ter que disputar uma 
vaga na rua, tarefa muitas vezes 
difícil, e que ainda deixa os carros 
expostos. Por isso, imóveis sem 
garagem perdem valor em relação 
a outros semelhantes com vagas 
para carros. Mesmo se houver 
vaga disponível para alugar no 
próprio prédio, o imóvel sofrerá 
desvalorização. 

Como o processo de compra e 
venda de um imóvel é complexo e 
ocorre, em média, apenas uma vez 
na vida das pessoas, a presença de 
um corretor é indispensável para 
fazer uma curadoria para seus 
clientes, sugerindo de forma mais 
assertiva algumas das opções 
que mais se encaixam com o tipo 
de imóvel procurado. Por isso 
mesmo, procure um profi ssional 
qualifi cado e que proporcione 
uma boa experiência de compra. 

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

A valorização e a desvalorização na hora da venda de um imóvel.

Revertendo os efeitos do desmatamento
CO2 por ano e uma única árvore 
é capaz de limpar até 250 kg 
desse CO2 durante sua vida útil. 

É por isso que, com cada 
árvore destruída, não estamos 
apenas emitindo mais CO2 na 
atmosfera, mas também agra-
vando a situação, suprimindo 
um dos nossos maiores aliados 
na luta contra as mudanças cli-
máticas. A Tree-Nation, a plata-
forma de refl orestamento com 
o maior número de projetos de 
plantio e 5 milhões de árvores 
plantadas em 4 continentes, foi 
fundada com o objetivo de com-
bater as mudanças climáticas. 

A proposta internacional de 
plantar árvores e compensar o 
CO2 emitido na atmosfera se 
destaca por reunir iniciativas de 
refl orestamento em todo o mun-
do em uma única plataforma, 
facilitando a participação de ci-

dadãos, empresas e plantadores. 
Atualmente, possui 70 projetos 
de plantações localizados em 
33 países, nos quais mais de 
118.000 cidadãos e 1.500 empre-

sas já participaram e continuam 
a crescer graças à colaboração 
da população para refl orestar a 
superfície terrestre. Saiba mais 
em: (https://tree-nation.com).

Plataforma de refl orestamento facilita que pessoas e empresas 

ajam contra as mudanças climáticas.

O Brasil repassará ao Catar, 
sede da Copa do Mundo de 
2022, experiências adquiridas 
durante a preparação e a re-
alização da Copa de 2014. O 
memorando prevendo a par-
ceria por três anos foi assinado 
em outubro pelos ministros de 
Relações Exteriores dos dois 
países e publicado no DOU de 
sexta-feira (13). 

O objetivo do documento 
é “incentivar as ações de or-
ganização e preparação dos 
eventos com a implementação 
da cooperação entre as par-
tes, o que inclui atividades de 
formação profi ssional, capa-
citação técnica, transferência 
de conhecimento e acordos 
nas áreas relevantes”. Entre 
os tópicos considerados prio-
ritários pelos dois países estão 
a participação de pequenos e 
médios negócios em grandes 
eventos internacionais

Experiência brasileira 
com Copa de 2014 será 

repassada ao Catar
Marcello Casal Jr/ABr

Também, os programas de-
senvolvidos em cidades-sede, 
as estratégias de sustentabili-
dade, inovações tecnológicas, 
intercâmbios esportivos para 
pessoas com necessidades 
especiais, cooperações de 
combate a doping. gestão e 
manutenção de instalações des-
portivas e políticas de combate 
à violência e ao racismo nos 
estádios. Na lista de trocas de 
experiência ainda está a ges-
tão e organização de eventos 
internacionais de grande porte.

A cooperação entre Brasil e 
Catar será feita por meio de visi-
tas a cidades-sede, seminários e 
reuniões, capacitações, missões 
de especialistas e técnicos e pelo 
intercâmbio de práticas. As ações 
serão coordenadas, no Brasil, pelo 
Ministério de Relações Exterior. 
Já no Catar, os trabalhos fi carão 
a cargo do Conselho Supremo de 
Entrega e Legado (ABr).

Na lista de trocas de experiência ainda está a gestão de eventos 

internacionais de grande porte.
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
No passado, ou a energia feminina ou a masculina 

assumiria o papel principal e seria a força orientadora 
por trás da transformação e evolução espiritual da 
humanidade. No entanto, neste novo ciclo, está sendo 
feito de maneira diferente. A mudança atual na cons-
ciência está afastando tudo da dualidade e avançando 
para a consciência de unidade. Isso signifi ca que nem 
a energia feminina nem a masculina irão liderar, mas 
elas trabalharão juntas, em unidade, para liderar e 
guiar a próxima fase da humanidade de crescimento 
e desenvolvimento espiritual.

Atualmente, essas energias estão se reequilibrando 
e se realinhando interna e externamente. Existe, e 

continuará a haver um período de intensa purifi cação 
à medida que essas energias se realinham. Desequilí-
brios antigos estão sendo eliminados e liberados para 
apoiar uma nova maneira de ser. Nesse momento, é 
essencial que você concentre sua energia no restabele-
cimento do equilíbrio e do fl uxo. Reconheça que tudo 
o que está ocorrendo é apenas a confusão quando um 
ciclo termina e um novo começa. Abandone o medo 
e lembre-se de que a morte e a vida fazem parte do 
mesmo ciclo, sempre entrelaçados no amor.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Às vésperas do fi m da 

década, a tentação de 

apontar as principais 

tecnologias responsáveis 

por transformar a 

forma como vivemos 

nos últimos dez anos é 

frequente.

Especialmente numa dé-
cada de tantas transfor-
mações – sociais e das 

relações de trabalho – enumerar 
os recursos tecnológicos que 
tiveram o impacto mais signifi ca-
tivo nessa mudança é uma tarefa 
e tanto. Ainda assim, três deles 
aparentemente são unânimes: 
Internet of Things, Cibersegu-
rança e Inteligência Artifi cial.

Em 2009, não tínhamos a di-
mensão de como casas conecta-
das e cidades inteligentes esta-
riam tão presentes na nossa vida. 
Através do Edge Computing 
(celulares, tablets, notebooks), 
estamos altamente equipados 
para nos conectarmos a um 
mundo de possibilidades que 
nos leva a outro patamar de 
conexão com pessoas, coisas e 
negócios. Estas conexões fazem 
os seres humanos mais interati-
vos, menos operativos e muito 
mais dinâmicos na sociedade. 

Posso comprar um café apenas 
aproximando meu smart watch 
ou meu celular. Posso ter minha 
carteira de motorista no modo 
digital e utilizá-la a um leitor in-
teligente para alugar um veículo.

Ao entrar neste mesmo veícu-
lo já estou conectado com uma 
série de recursos que vão desde 
ouvir as músicas que aprecio até 
me conectar com a montadora 
para abrir um chamado por al-
gum erro que desconheço como 
solucionar no veículo. 

Pagar pedágio com dinheiro 
é coisa do passado, o mapa que 
me levará a meu destino está 
integrado com diversas plata-
formas, me passa as condições 
de trânsito e clima e comunica 
aos meus amigos que estou há 
poucos quilômetros de chegar; 
os carros tem sensores por 
todos os lados e simplesmente 
não batem mais uns nos outros; 
tirar um cochilo ao volante não 
é mais possível, pois o sensor de 
fadiga não permite.

E tanta interação on-line exige 
um grau cada vez maior de ciber-
segurança. Estruturar políticas 
claras de cibersegurança deixou 
de ser um assunto restrito a 
alguns segmentos (e ao setor 
público) para se tornar uma 
preocupação de todos, inclu-

sive dos cidadãos. Vazamentos 
de dados relacionados a redes 
sociais e polêmicas relacionadas 
ao uso dessas plataformas para 
manipulação da opinião pública 
são tópicos que não estavam 
presentes no discurso de muitos 
líderes há dez anos.

Para que a gestão de se-
gurança digital seja feita de 
forma efetiva, é necessário que 
companhias busquem cada vez 
mais conhecimento acerca do 
assunto, seja com capacitação 
de equipes, infraestrutura 
técnica ou até mesmo revisão 
de políticas adotadas pela 
empresa. Novamente, essa é 
uma preocupação de todos – e 
seu cumprimento correto tem 
de estar presente em todos os 
níveis hierárquicos.

A Realidade Virtual pode ser 
uma tecnologia valiosa nesse pro-
cesso. Ao capacitar profi ssionais 
para lidar com os mais diversos 
cenários, pode também colabo-
rar para projetos de atendimento 
ao cliente, aprimorando ganhos 
das companhias – algo que já 
acontece com certa frequência, 
especialmente se olharmos os 
modelos omnichannel implan-
tados com cada vez mais veloci-
dade pelo varejo. 

E falando do varejo, assistentes 
virtuais popularizados e capazes 
de realizar diferentes tarefas de 
forma automática já não parecem 
mais algo de outro mundo – e essa 
adesão deve continuar cada vez 
mais ao longo da próxima déca-
da. Para se ter uma ideia, uma 
pesquisa conduzida pela Visa 
mostra que hoje, um em cada dez 
consumidores americanos já usa 
dispositivos ativados por voz para 
fazer compras – um aumento de 
25% em relação a 2018.

Em suma, essas são apenas 
algumas das tecnologias que 
transformaram a maneira como 
vivemos e com certeza devem 
continuar a ter impacto signifi -
cativo durante os próximos anos. 
Há diferenças signifi cativas entre 
sua adoção por diferentes seto-
res, é evidente, mas mais do que 
isso, é necessário observar quais 
serão as próximas mudanças a 
serem desencadeadas por esse 
conjunto de tecnologias. 

O ritmo de desenvolvimento 
está cada vez mais acelerado e 
é necessário que companhias 
de diferentes portes tenham 
consciência de que, sem essas 
ferramentas, certamente fi ca-
rão para trás. Resta observar.

(*) - É head de Tecnologias Avançadas 
da Minsait no Brasil(www.minsait.com).

Três tecnologias que 
transformaram a década

Flavio Carnaval (*)
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Árvores
de

madeira
resistente

Papel que
desafia a
mulher

moderna

A roupa
como o

"kilt"
escocês

Dalai-(?),
monge
budista

(?) Carosella,
jurada do 

MasterChef 
(TV)

Depósito
de armas
de fogo

Número
de rainhas 
na colmeia

A forma 
desenha-

da do
círculo

(?) Capo-
ne, líder
mafioso

Aquela que
apresenta
nanismo
(Med.)

A função 
afetada na
paralisia
cerebral

Daniel (?), 
Presidente 
da Nica-

rágua

Fibra
têxtil

sintética

Pelo que
cobre o
carneiro

A primeira
letra grega
Acessório 

automotivo

Mãe de 
Isaac (Bíb.)

Epíteto de
Pelé

Marca das letras de
Bezerra da Silva

Interjeição
de impa-
ciência

Sufixo de
"filhota"

Trecho de
óperas

Esticada;
retesada
Camelo,

em inglês

Consequências de
ilícitos penais

Acúmulo de líquido que
dificulta a respiração

Os outros

Perder a
cor 

Dispersão
judaica

terminada
em 1948

Molusco
provido 
de dez

tentáculos
Mel

Lisboa,
atriz

gaúcha

Irada;
furiosa 
Não é?
(fam.)

Amapá
(sigla)

Denis Dide-
rot, escritor

2/al. 3/hum. 4/lula. 5/camel. 6/airbag.

O papa Francisco celebrou na sex-
ta-feira (13) o aniversário de 50 anos 
de sua ordenação sacerdotal. Em 13 
de dezembro de 1969, com apenas 
33 anos de idade, Jorge Mario Ber-
goglio foi ordenado padre pelo então 
arcebispo de Córdoba, o monsenhor 
Ramón José Castellano, “marcando 
o início de uma longa história de 
dedicação, serviço e amor à Igreja”. 

O Pontífi ce realizou uma missa 
na capela da Casa Santa Marta, sua 
residência oficial, concelebrada 
por cardeais, em decorrência das 
comemorações da data. Francisco é 
o primeiro papa latino-americano e 
jesuíta. Ele é o quinto Santo Padre 
a alcançar a meta de meio século de 
sacerdócio, depois de Pio XI, Pio XII, 
Paulo VI e João Paulo II. 

Sua vocação remonta a 21 de se-
tembro de 1953, quando, durante 
uma confi ssão, teve uma profunda 
experiência da misericórdia de Deus. 
Na ocasião, ele tomou a decisão de 
tornar-se sacerdote. Ao longo de 50 
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O curso contou com pa-
lestras e ofi cinas sobre 
o projeto político-pe-

dagógico das escolas, nor-
mas de conduta, avaliação e 
supervisão escolar, além da 
apresentação das regras de 
funcionamento das escolas e 
as atribuições de cada pro-
fi ssional.

Ao todo, 216 escolas devem 
aderir ao sistema até 2023, 
sendo 54 no próximo ano. 
“Com mais disciplina, vai dar 
chance ao professor para poder 
trabalhar melhor”, diz a diretora 
Regina Sthela, que participou 
da capacitação.Diretora de uma 
escola de São Luís, Bárbara 
Costa espera que o programa 
proporcione melhora na infra-
estrutura. “A minha expectati-
va é que melhore nessas áreas, 
estrutura física, disciplina”.

A capacitação tem o objetivo 
de contribuir para a melhoria 
da educação básica do Brasil 
com um modelo centrado na 
melhoria de gestão nas áreas 
educacionais, didática-pe-
dagógica e administrativa. O 
sistema é baseado em levar o 
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MEC completa primeira capacitação 
para escolas cívico-militares

O Ministério da Educação (MEC) conclui a primeira capacitação para a implementação das escolas cívico-
militares, que reuniu 170 profi ssionais da educação e representantes de estados e municípios em Brasília

Mais de 200 escolas devem aderir ao modelo até 2023.

ensino dos colégios militares 
do Exército, das polícias milita-
res e dos corpos de bombeiros 
militares a outras estruturas 
do país.

O subsecretário de Fomento 
às Escolas Cívico-Militares do 

MEC, Aroldo Cursino, afi rmou 
que o modelo deve ser adapta-
do para cada região e observar 
as peculiaridades dos municí-
pios. “Nós precisamos resgatar 
nos jovens a sua capacidade de 
ser protagonista da sua vida 

por intermédio da educação”, 
complementou. Cerca de mil 
militares da reserva das Forças 
Armadas, policiais e bombeiros 
militares da ativa vão atuar na 
gestão educacional das insti-
tuições (ABr). 

Papa Francisco celebrou 50 anos de sacerdócio

anos, o argentino serviu por 27 em 
Buenos Aires e há quase sete como 
Papa, depois da renúncia de Bento 
XVI, em fevereiro de 2013. 

Bergoglio foi nomeado arcebispo 
da capital argentina em 1998 e três 
anos depois tornou-se cardeal. 

Em homenagem ao líder da Igreja 
Católica, o Escritório Filatélico e 
Numismático do Vaticano emitiu 
dois selos postais nos quais são 
reproduzidas imagens de Francisco 
em pinturas do artista Raúl Berzosa 
(ANSA).

Argentino foi ordenado em 13 de dezembro de 1969.
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Os ministérios de Minas e 
Energia e da Ciência e Tec-
nologia, preparam estratégias 
integradas para estimular 
a pesquisa e o desenvolvi-
mento de tecnologias para 
mineração, energia elétrica 
e produção de petróleo, gás 
e biocombustível. 

Os ministros titulares das 
pastas, Bento Albuquerque e 
Marcos Cesar Pontes, assina-
ram portaria conjunta criando 
um grupo de trabalho inter-
ministerial que, nos próximos 
45 dias, deverá elaborar plano 
e propor medidas administra-
tivas e legais para viabilizar a 
aproximação entre os setores 
de mineração e de energia dos 
centros de pesquisa.

“Sabemos onde estão os 
melhores laboratórios, os 
melhores centros de pesquisa 
para esse desenvolvimento”, 
afirmou Bento Albuquerque 
ao falar sobre a parceria. “Es-
tamos no ministério que sabe 
muito bem todo o potencial 

Governo quer mais pesquisa em mineração e energia
que o país tem de transformar 
toda riqueza natural em bens 
e qualidade de vida”, acres-
centou Marcos Pontes.

De acordo com Albuquer-
que, há recursos para in-
crementar as pesquisas nos 
setores de mineração e ener-
gia. “Falta de recursos não 
há, o que falta é governança. 
Existem recursos e estão dis-
persos, são dissociados dos 
resultados que eles poderiam 
proporcionar e, muitas vezes, 
não são aplicados. Ficam 
aguardando os projetos serem 
viabilizados”.

Durante a cerimônia de 
assinatura da portaria, Al-
buquerque enfatizou que 
as agências reguladoras 
dispõem de recursos para 
pesquisa, arrecadados juntos 
às empresas, e que não estão 
sendo utilizados. Só no caso 
da ANP, dos R$ 16 bilhões 
disponíveis, só apenas R$ 6 
bilhões foram gastos (ABr).

Ministros titulares das pastas, Bento Albuquerque e 

Marcos Cesar Pontes. 
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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

Brasil dá 
resposta 
insufi ciente 
à violência 
de torcidas
O Campeonato Brasileiro de Futebol 
de 2019 não teve um desfecho 
melancólico apenas para o Cruzeiro, 
que terminou rebaixado à série B 
pela primeira vez em sua história

Nelson Oliveira e Ana Luisa Araujo/Ag. Senado/Especial Cidadania

A revolta dos torcedores cruzeirenses, reunidos em 
torcida única no Mineirão na tarde do domingo (8), 
mostrou que o país mais uma vez falhou em estabele-

cer um padrão de convivência civilizada no ambiente de seu 
principal esporte.

Irada diante do segundo gol do Palmeiras, uma parte do 
público esqueceu-se momentaneamente de suas glórias anti-
gas e recentes. Passou a quebrar cadeiras, jogá-las no campo, 
estourar rojões e depredar banheiros. A Polícia Militar explo-
diu bombas de efeito moral e, 
de acordo com alguns informes 
jornalísticos, até atirou balas 
de borracha, enquanto pais 
tentavam desesperadamente 
proteger seus filhos. O juiz 
da partida, então, decidiu en-
cerrar o jogo por volta dos 40 
minutos do segundo tempo, 
mas não evitou que o saldo de 
pessoas socorridas chegasse a 
30 pessoas.

As cenas de descontrole exi-
bidas a partir de Belo Horizonte 
foram a reprise ampliada do 
espetáculo lamentável prota-
gonizado no mesmo estádio por 
cruzeirenses e atleticanos no 
dia 10 de novembro, quando objetos atirados entre os rivais 
e um caso gritante de injúria racial contra um segurança 
lançada por atleticanos deram sequência a ameaças de morte 
a Thiago Neves, meia atacante do Cruzeiro.

Fosse a violência apenas refl exo da crise vivida na Toca 
da Raposa e os problemas de cidadania no futebol brasileiro 
mereceriam uma solução cirúrgica, a cargo das autoridades 
e dirigentes esportivos de Minas Gerais. Mas, como provam 
os torcedores fl amenguistas e botafoguenses, que trocaram 
socos e pontapés por ocasião do jogo do dia 7 de novembro 
no Engenhão,  os torcedores do Fluminense, que invadiram o 
centro de treinamento do clube em setembro, e do Palmeiras, 
que perseguiram companheiros da mesma paixão futebolística, 
por motivos fúteis, pelo menos duas vezes, 2019 será lembrado 
como mais um ano em que todas as torcidas perderam.

Os efetivamente envolvidos nas brigas do Mineirão, do Enge-
nhão e nas demais país afora, estão sujeitos a enquadramento 
no Art. 41-B do Estatuto do Torcedores (Lei 10.671/2003): 
"Promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir 
local restrito aos competidores em eventos esportivos”, cuja 

pena é reclusão de um a dois anos e multa. Entretanto, por 
falta de estatísticas, é difícil saber se a lei está sendo cumprida.

Embora forneça um retrato da recorrente violência no 
futebol brasileiro, os episódios em Minas e no Rio estão 
longe de igualar a grotesca tragédia de 2 de maio de 2014 
em Recife. Naquela ocasião, Paulo Ricardo Gomes da Silva, 
de 26 anos, morreu atingido por um vaso sanitário lançado 
próximo à entrada de visitantes do estádio do Arruda por 
torcedores do Sport Recife. Torcedor do Santa Cruz, ele se 
juntara à torcida do Paraná, que acabava de disputar uma  
partida pela Série B do campeonato brasileiro com o Sport.

Julgados em 2015 pelo crime, Everton Filipe Santiago San-
tana, de 23 anos, Luiz Cabral de Araújo Neto, de 30 anos e 
Waldir Pessoa Firmo Júnior, de 34 anos, foram condenados 
pelo júri popular a penas entre 25 e 28 anos de prisão. Após o 

julgamento, a promotora Dal-
va Cabral disse considerar que 
a condenação era exemplar 
e contribuiria decisivamente 
para inibir a violência entre 
torcedores. “Esse julgamen-
to marca um novo tempo”, 
declarou, segundo a Agência 
Gazeta Press.

Desde então, as mortes 
de torcedores, que haviam  
cedido em seguida ao pico 
assustador de 2013 tiveram 
uma leve queda e se mantive-
ram estáveis, na média de 12 
por ano, até 2018. Em 2019, 
baixaram a três, de acordo 
com os números provisórios 

apurados pelo sociólogo Maurício Murad, coordenador do 
Programa de Pós-graduação da Universidade Salgado de 
Oliveira (Universo), de Niterói (RJ). Outros casos ainda 
estão em investigação.

Se as mortes recuaram em 2019, a violência em geral não 
arrefeceu, em conexão, segundo Murad, com o quadro de 
mazelas sociais e o aumento do consumo e do tráfico de 
drogas como ecstasy e cocaína, esta um “combustível pra 
porrada”, como declarou um brigão ao sociólogo.

Ultimamente, o pesquisador passou a incluir em suas apu-
rações a influência de neonazistas, aprofundando um cenário 
de contaminação das torcidas organizadas por grupos que 
ele considera minoritários, mas capazes fazer os espetáculos 
futebolísticos degenerarem em pancadaria, insultos e ameaças 
a jogadores e integrantes de torcidas adversárias.

Este ano, o tempo esquentou também no vôlei, esporte 
igualmente regido pela Lei 10.671: a torcedora-símbolo do 
Cruzeiro, Maria Salomé da Silva, de 86 anos, passou por 
momentos de tensão ao ser envolvida em um outro tumulto 
entre cruzeirenses e atleticanos no dia 3 de dezembro, quan-
do uma jovem de 15 anos foi ferida a pauladas. Ela, que era 
hipertensa, morreu de um problema cardíaco na madrugada 
desta terça-feira (10). A família, no entanto, descarta qual-
quer relação entre o falecimento e os episódios de domingo. 
A própria Salomé havia negado ter sido atingida a confusão 
do dia 3, que gerou um boletim de ocorrência no qual ela 
aparecia como vítima. 

Tanto as invasões do campo de jogo, quanto as ameaças a 
Thiago Neves — e o ataque envolvendo Dona Salomé — se 
caracterizados como ações de torcidas organizadas, já cabem 
nas punições incorporadas ao Estatuto do Torcedor pela Lei 
13.912/2019: afastamento da torcida, seus associados ou mem-
bros, de eventos esportivos pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
A regra anterior estabelecia impedimento por até três anos. 
O texto, de autoria do deputado Andre Moura (PSC-SE), foi 
aprovado pelo Senado em 30 de outubro e sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro no dia 25 de novembro.

A punição a delitos que acontecem fora dos locais e ho-
rários de competição é outra novidade da lei. Cerca de 90% 
dos conflitos não têm lugar dentro dos estádios, segundo 
Maurício Murad. Escaramuças entre flamenguistas e botafo-
guenses foram registradas, por exemplo, no bairro da Taquara, 
em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, a 12 quilômetros do 
Engenhão.

Para a relatora das mudanças no estatuto, senadora Leila 
Barros (PSB-DF), o projeto mereceu ser aprovado, não só 
por ampliar o prazo de impedimento imposto às torcidas 
organizadas e a dirigentes envolvidos em atos proibidos pelo 
estatuto, mas também por aumentar a pena para delitos pra-
ticados fora do ambiente que é sede do evento desportivo.

"Em 2019, já vimos vários episódios de centros de treina-
mento de equipes de futebol que foram invadidos por torcidas 
que protestavam contra o mau rendimento de suas equipes, 
várias ocorrências de hostilidade por parte de torcedores 
contra jogadores em seus momentos de folga. Esporte, torcida, 
gera paixão gera nervos inflamados, então acho que é muito 
interessante essa alteração de Estatuto", disse Leila durante 
a votação da matéria no Plenário do  Senado. Na mesma linha 
opinou a senadora Rose de Freitas (Podemos-ES).

Ag. Senado
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Violência no Mineirão foi um recorte do cenário 
nacional que futebol vive.
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