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“A verdade é fi lha 
do tempo e não da 
autoridade, mas a 
dúvida é o começo 
da sabedoria”.
Galileu Galilei (1564/1642)
Físico e astrônomo fl orentino
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Benefi ciada pelo comér-
cio e pelos serviços, a 
criação de empregos 

com carteira assinada atin-
giu, em novembro, o oitavo 
mês seguido de crescimento. 
Segundo dados divulgados 
pelo Caged, 99.232 postos 
formais de trabalho foram 
criados no último mês. O 
indicador mede a diferença 
entre contratações e demis-
sões. Este foi o melhor nível 
de abertura de postos de tra-
balho para novembro desde 
2010, quando as admissões 
superaram as dispensas em 
138.247.

Criação de empregos formais 
em novembro atinge maior 
nível desde 2010

A criação de empregos 
totaliza 948.344 de janeiro a 
novembro, 10,5% a mais que 
no mesmo período do ano pas-
sado. A geração de empregos 
atingiu o maior nível para os 
11 primeiros meses do ano 
desde 2013, quando tinham 
sido abertas 1.546.999 vagas 
no acumulado de 11 meses. 
Apesar da alta, a criação 
de empregos em novembro 
concentrou-se em poucos 
setores. Na divisão por ramos 
de atividade, apenas três 
dos oito setores pesquisados 
criaram empregos formais no 
último mês. 

O campeão foi o comércio, 
com a abertura de 106.834 
postos, seguido pelos serviços 
(44.287 postos). Em terceiro 
lugar vêm os serviços indus-
triais de utilidade pública, cate-
goria que engloba energia e sa-
neamento (419 postos). O nível 
de emprego caiu na indústria 
de transformação (-24.815 pos-
tos), na agropecuária (-19.161 
postos) e na construção civil 
(-7.390 postos). 

No comércio, a criação de 
empregos foi puxada pelo seg-
mento varejista, com a abertura 
de 100.393 postos formais. O 
comércio atacadista gerou a 

O campeão foi o comércio, com a abertura de 106.834 postos,

seguido pelos serviços (44.287 postos).

abertura de 6.441 vagas. Nos 
serviços, os destaques foram 
venda e administração de imó-

veis (30.695 postos), serviços 
de alojamento, alimentação, re-
paração e manutenção (15.839 

postos) e serviços médicos, 
odontológicos e veterinários 
(4.786 postos) (ABr).

A Austrália bateu pela se-
gunda vez o recorde do dia 
mais quente, com temperatura 
média nacional de 41,9 graus 
Celsius, informou ontem (19) o 
Departamento Meteorológico, 
a maior temperatura  na loca-
lidade de Eucla, na Austrália 
Ocidental. A Austrália vive uma 
onda de calor excepcional, que 
é particularmente preocupante 
num país já devastado nos úl-
timos meses por centenas de 
incêndios fl orestais. 

O estado de Nova Gales 
do Sul, o mais populoso da 
Austrália, declarou estado de 
emergência de sete dias por 
causa dos incêndios. Cerca de 

2 mil bombeiros lutam contra 
as chamas, que ainda estão 
incontroláveis em algumas 
áreas, com o apoio de equipas 
australianas, dos Estados Uni-
dos e do Canadá. 

O último estado de emergên-
cia, em meados de novembro, 
durou sete dias devido ao fogo. 
O centro de Sydney atingiu má-
xima de 39 graus. Desde 1º de 
julho, o fogo afetou uma área de 
13 mil km². Os piores incêndios 
observados no país nas últimas 
décadas ocorreram no início de 
fevereiro de 2009, no estado de 
Victoria, e deixaram 173 mortos 
e 414 feridos. A área atingida 
foi de 4.500 km² (RTP/ABr).

Cerca de 2 mil bombeiros lutam contra as chamas.

Confi ança do Comércio
O Índice de Confi ança do Em-

presário do Comércio fechou o ano 
com uma alta de 8,4% em relação a 
2018. O indicador chegou a 125,1 
pontos em uma escala de zero a 
200 pontos, o maior patamar desde 
abril. Os dados foram divulgados 
ontem (19), pela CNC. Também 
houve aumentos na confiança 
em relação ao momento atual do 
comércio, de 24,1%, e da própria 
empresa, de 17,6%.

Para manter o otimismo no setor, é necessário concretizar

a agenda de reformas.

A produção industrial em no-
vembro foi mais intensa do que 
o comum para o mês. O índice 
foi 50,9 pontos. Desde 2010, 
início da série histórica, essa é 
a terceira vez que ele fi ca acima 
dos 50 pontos. As informações 
foram divulgadas ontem (19), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Os indicadores 
variam de zero a 100 pontos. 
Quando estão acima dos 50 
pontos, mostram aumento da 
produção e do emprego.

O índice de número de 
empregados alcançou, pela 
primeira vez, 50 pontos em 
novembro, sinalizando es-
tabilidade frente a outubro. 
Marcelo Azevedo, economista 
da entidade, explica que em 
novembro é comum ter queda 
na atividade industrial frente 
a outubro devido ao desaque-
cimento da produção para as 

A Aneel realizou ontem 
(19), em São Paulo, o Leilão 
de Transmissão para fornecer 
eletricidade a 12 estados, que 
registrou um deságio recorde 
de 60,3%. Os projetos contem-
plam subestações e linhas de 
transmissão, que totalizarão 
uma extensão de 2.470 km.  A 
concessão terá validade de 30 
anos. Cálculos da Aneel indi-
cam que os investimentos apli-
cados nos empreendimentos 
chegam a R$ 4,18 bilhões e que, 
durante a etapa de construção 
das obras, sejam gerados 8.782 
empregos diretos. 

Em alguns casos, houve acir-
ramento na disputa entre as 
companhias que participaram 

Aneel estima que investimentos cheguem a R$ 4,18 bilhões.

Keith Pakenham/EPA/Ag.Lusa
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Marcello Casal Jr/ABr

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) aprovou uma resolução 
que prevê responsabilizar 
quem divulgar informação falsa 
na campanha para as eleições 
municipais de 2020. Pela nova 
regra, proposta pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, todos 
os partidos e candidatos terão 
o dever de checar o conteúdo 
que for utilizado na propaganda 
eleitoral, mesmo que tenha sido 
produzido e compartilhado por 
terceiros, como sites e jornais. 

Desta forma, será mais fácil 
aos candidatos obter direito 
de resposta contra informações 
inverídicas ou notícias falsas, as 
chamadas fake news, dissemi-
nada por adversários. A medida, 
objetiva evitar a propagação de 
desinformação nas eleições. 

“A proposta representa uma 
Arquivo/ABr

Pelo menos três pessoas 
morreram e milhares foram 
detidas ontem (19), durante 
confrontos entre policiais e 
manifestantes contrários a 
uma lei da cidadania na Índia. 
Segundo o jornal “The Indian 
Express”, duas pessoas foram 
mortas em Mangaluru, depois 
que agentes abriram fogo con-
tra manifestantes que tentavam 
incendiar uma delegacia. Outro 
indivíduo faleceu na cidade de 
Lucknow.

Fontes da polícia local, no 
entanto, disseram que duas 
pessoas estão internadas em 
estado grave e que 20 agentes 

foram feridos durante os pro-
testos. Com o slogan “Salve 
a Constituição”, milhares de 
manifestantes se reuniram 
nesta manhã em Nova Délhi 

O protesto é contra a 
exclusão de muçulmanos 
de um projeto que facilita 
a concessão de cidadania 
indiana a refugiados de 
Bangladesh, Paquistão e 
Afeganistão e que fugiram de 
seus países por perseguição 
religiosa. Por algumas horas, 
as comunicações via internet 
foram suspensas e dezenas 
de estações de metrô foram 
fechadas (ANSA).

Protestos contra lei da cidadania deixaram 3 mortos na Índia.

EPA

Produção industrial supera 
expectativas para novembro, diz CNI

de instalada efetivo em relação 
ao usual para o mês atingiu o 
maior patamar desde outubro 
de 2013. Com o aquecimento 
da economia e, consequente-
mente, da atividade industrial, 
as expectativas para os próxi-
mos seis meses e as intenções 
de investimentos continuam 
crescendo em dezembro. 

Todos os índices cresceram 
frente a novembro, em espe-
cial o de expectativas sobre as 
exportações, com alta de 2,1 
pontos no período. “Os empre-
sários projetam a continuidade 
de aumento da demanda ocor-
rida nos últimos meses para o 
próximo ano”, analisa Azevedo. 
“Para manter o otimismo no 
setor, é necessário concretizar 
a agenda de reformas, como a 
tributária, para dar impulso à 
competitividade da indústria” 
(ABr).

vendas de Natal. “No entanto, a 
recuperação da demanda neste 
fi m de ano trouxe aumento 
da atividade para atender ao 
mercado”, complementa.

Conforme o levantamento, a 

ociosidade da indústria conti-
nua em queda. O uso da capa-
cidade instalada foi de 70% em 
novembro, o maior percentual 
para o mês em quatro anos. O 
índice de utilização da capacida-

Na Índia, continuam
os protestos contra

lei da cidadania

Austrália tem novo 
recorde de calor, com 
média de 41,9 graus

Leilão de transmissão 
de energia registra 

tem deságio recorde

Partidos devem checar 
informações usadas 

em campanha
contribuição possível dentro 
dos limites do poder normativo 
dessa Corte na solução de um 
problema global de enorme 
complexidade e que demanda 
soluções multidisciplinares 
e multissetoriais”, explicou 
Barroso. A decisão é válida 
para qualquer tipo de propa-
ganda política, desde santinhos 
impressos até horário eleitoral 
ou campanha nas redes sociais. 

O texto ainda não exclui 
uma possível punição, porque 
o Código Eleitoral prevê como 
crime o ato de “divulgar, na 
propaganda, fatos que sabe 
inverídicos, em relação a parti-
dos ou candidatos e capazes de 
exercerem infl uência perante o 
eleitorado”. A pena é de deten-
ção de dois meses a um ano ou 
o pagamento de multa (ANSA).

do leilão. Foi o que ocorreu 
com o lote 9 do certame, que 
atenderá a municípios de 
Bahia e Goiás. O valor máximo, 
estipulado pelo governo, era 
de R$ 50,05 milhões, e, após 
segunda rodada de lances, a 
Neoenergia S.A. arrematou o 
lote, com uma oferta de R$ 18 
milhões, um deságio de 64,04% 
em relação à Receita Anual 
Permitida (RAP). 

O deságio signifi ca que a re-
ceita dos empreendedores com 
a exploração dos investimentos 
fi cará menor do que o previsto 
inicialmente no RAP, que é a 
receita a que o empreendedor 
terá direito pela prestação do 
serviço. O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
disse que o Brasil está termi-
nando o ano em “excelentes 
condições”, “com chave de 
ouro”. Ele disse que a projeção 
de investimento para os próxi-
mos anos é de R$ 18 bilhões. 

Para o diretor-geral da Aneel, 
André Pepitone da Nóbrega, a 
média de 10 companhias con-
correntes por lote demonstra a 
disposição do empresariado em 
aplicar seu capital e desenvol-
ver negócios no Brasil (ABr). 

Medida prevê 

responsabilizar 

quem divulgar 

‘fake news’.
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News@TI
Serpro abre edital para pré-qualifi cação de 
empresas de codifi cação
@Há algumas semanas, o Serpro divulgou um edital de cadastro 

de empresas de codifi cação para contratação do serviço de 
codifi cação de software. A ideia é subcontratar a parte "braçal” do 
desenvolvimento para ganhar fôlego na realização da transformação 
digital do governo brasileiro. Empresas que já atuaram codifi cando 
software e possuam atestados comprovando a realização de entregas 
importantes estão convidadas a participar. De início, a subcontratação 
vai se dar de forma experimental, em pequena escala, com entregas 
de duração máxima de três meses. O cadastro de pré-qualifi cação 
terá validade de um ano. Com a economia, o Serpro aumenta a capa-
cidade de entrega de novas soluções digitais e vai poder atender às 
demandas para a transformação institucional e tecnológica do estado. 
A estimativa é de uma economia de até  50% do esforço das equipes, 
percentual que costuma ser utilizado nos prodessos de codifi cação.

Impressora para mercado de rótulos e etiquetas 
personalizadas sob demanda
@A OKI Data anuncia a Pro1050, impressora desenvolvida para 

o mercado de rótulos e etiquetas personalizados. A impressora 
tem tecnologia LED Digital e imprime cinco cores (CMYK + Branco), 
unindo desempenho, defi nição e praticidade em um só equipamento. 
Com uma notória diversifi cação de produtos nas gôndolas disputando 
a atenção do cliente na hora da compra, o rótulo é um dos meios para 
informar e ser relevante ao consumidor, dentre tantas opções dispo-
níveis. Compatível com uma ampla variedade de mídias, incluindo 
substratos sintéticos como BOPP, PET e PP digital, a impressora 
utiliza alimentação em bobinas de até 130mm de largura e permite 
fácil substituição de substratos pelo usuário, gerando maior agilidade 
na confi guração, sem desperdício de material. O equipamento imprime 
até 9m/min e tem ciclo recomendado de até 1.200 metros ou 8.000 
rótulos por dia (www.oki.com/br/printing).

733 ataques por semana
@A equipe de pesquisadores da Check Point® Software Tech-

nologies Ltd. acompanhou nos últimos seis meses o cenário de 
ciberataques no Brasil. Segundo a equipe do Check Point Research 
(CPR), uma organização no Brasil está sendo atacada, em média, 
733 vezes por semana nos últimos seis meses, em comparação com 
596 ataques por organização em todo o mundo. Os pesquisadores 
identifi caram também que o principal malware do Brasil é o XMRig, 
impactando 13% das organizações. Para mais informações sobre ata-
ques, vulnerabilidades e ameaças (https://research.checkpoint.com/). 

COLUNA DO HERÓDOTO

O julgamento da egrégia 

corte é a última palavra 

do judiciário. É verdade 

que poucos entendem 

o que os ministros 

decidem. 

Uns porque não são che-
gados a um juridiquês 
temperado por aforis-

mas latinos, outros porque 
o tribunal se expressa em 
decisões herméticas que só 
os iniciados e que têm condi-
ções técnicas são capazes de 
entender. Vai da heurística a 
kabalismo. 

Só mesmo para iniciados. 
Ainda assim é a última instân-
cia e recorrem a ela quando 
outros poderes ameaçam as 
garantias constitucionais. 

É verdade que ela é muito 
jovem e abre margem para 
amplas interpretações que 
dividem os membros do ple-
nário. Contudo não se pode 
afi rmar que cada ministro é 
uma ilha e eles formam juntos 
um verdadeiro arquipélago do 
judiciário brasileiro. As deci-
sões do plenário representam 
verdadeiramente o STF e são 
acatadas por  todos ainda que 
discutíveis debatidas na im-
prensa e nos partidos políticos.

Não é tão fácil decidir so-
bre assuntos que envolvem 
políticos uma vez que o poder 
executivo é muito forte. Afi nal 
a república brasileira nasceu 
para ter um presidente com 
razoável  força e alguns pais 
fundadores da  república de-
fendem uma  ditadura como 
na antiga Roma. A história da 
corte no regime republicano 
recém-nascido foi marcada 
por um confronto com o pre-
sidente. 

Contudo o que se espera  de 
homens com reputação ilibada 
e profundos conhecimento 
jurídico é a savalguarda dos 
direito individuais. Uma delas 
é a de impedir prisão arbitrária 
ou salvo conduto para deixar as 
cadeias que se parecem  com  
masmorras medievais. Para 
tanto apresentam-se paramen-

tados e o que para leigos não 
tem nenhum sentido, parece 
antiquado, visa, na verdade, 
dar maior solenidade e res-
peitabilidade aos julgamentos. 

Suas excelências, este é 
o tratamento adequado que 
qualquer advogado deve saber, 
apresentam-se de toga preta o 
dá um tom ainda mais solene 
quando o plenário se reúne. As 
decisões de pedido de habeas 
corpus sempre movimentam 
as colunas políticas da mídia. 
Os advogados batem na porta 
do Supremo com pedidos que 
nem sempre são recebidos com 
boa vontade. 

Podem ser confundidos 
com chicanas para atrasar o 
andamento do processo ou 
para libertar um preso de 
notoriedade. Afi nal não são 
todos que tem dinheiro para 
bancar as custas do processo 
e o trabalho do advogado. 
Ainda assim, o doutor Heitor 
Lima bate às portas do egrégio 
tribunal com um pedido de um 
habeas corpus às avessas. 

Será mais uma jabuticaba 
brasileira? Ele quer que sua 
cliente seja presa! Como assim, 
um pedido para que ela não saia 
da prisão? Ela está na casa de 
Detenção e não quer sair de lá. 
Corre risco de ser expulsa do 
Brasil como perigosa à ordem 
pública e nociva aos interesses 
do pais. Tem todos os pedidos 
negados: nem perícia médica 
que comprove gravidez, nem 
comparecimento na corte, nem 
requisição dos autos do respec-
tivo processo administrativo. 

Ministros acordam não to-
mar conhecimento dos pedi-
dos. Olga Benario, mulher do 
líder comunista Luis Carlos 
Prestes, judia, alemã, é en-
tregue aos carrascos nazistas 
em 1936. Seis anos depois é 
executada em um campo de 
concentração hitlerista. A fi lha 
do casal sobreviveu. As custas 
do processo foram pagas pelo 
advogado Heitor Lima.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).
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O que é a Uberização e como 
mudou o mercado de trabalho?

Com um pouco mais de 12,4% da 
população sem um trabalho com 
carteira assinada, era esperado que 

o mercado de trabalho, através da tecnolo-
gia, se tornasse um dos principais alicerces 
para muita gente conseguir seu sustento.

Mas o que é Uberização, afi nal de contas?

Não é só UBER

O nome tem origem do aplicativo UBER, 
plataforma que transforma qualquer moto-
rista particular em um prestador de serviço 
quase autônomo. Apesar da nomenclatura, 
a Uberização engloba também outros servi-
ços que utilizam apps, para alguns serviços, 
como entrega de comida por bicicleta e até 
mesmo receber turistas em casa, como se 
fosse um hotel, o AirBnb, por exemplo.

Em pouco tempo, esta mudança estará 
chegando nas vagas tradicionais e vai modi-
fi car o modo como as pessoas irão trabalhar. 
Mas enquanto este cenário não ganha esta 
proporção, que tal entender um pouco 
destas pessoas que estão "uberizadas"?

Nova realidade

Quando realiza uma entrevista de empre-
go, o analista de recrutamento e seleção 
da RH NOSSA, Hallison Fermino,  sempre 
questiona o que esta pessoa faz e, é co-
mum ouvir que os candidatos trabalham 
com aplicativos para conseguir uma renda 
extra, o que é perfeitamente normal nos 
dias de hoje:

"Muita gente possui um trabalho e está 
nas plataformas para conseguir um com-
plemento de renda. Então, eles fazem este 

trabalho pela noite ou no fi nal de semana. 
Muita gente, porém, em razão do desem-
prego usar o trabalho de aplicativo como 
renda principal".

Ao mesmo tempo, há quem opte em 
abraçar os trabalhos de aplicativos pela 
mudança de comportamento. Halisson 
detectou que muitos gostam desta informa-
lidade  por conseguirem fazer seu próprio 
horário, não ter um chefe: "Isso é outra 
percepção que tem atraído muita gente. 
há pessoas que passaram anos dentro 
de escritórios e não estavam satisfeitos, 
portanto, conseguir trabalhar de forma 
independente passa a ser uma opção, e 
não apenas um complemento".

A busca pela carteira assinada con-

tinua

Enquanto há os que seguem a nova ten-
dência, outros candidatos passam pela RH 
NOSSA em busca de um trabalho formal, 

AI/KAKOI

como explica a coordenadora de recru-
tamento e seleção da RH NOSSA, Eliane 
Catalano: "São pessoas qualifi cadas e que 
estão momentaneamente fora do mercado 
de trabalho formal. Mesmo com o trabalho 
em aplicativos, continuam buscando um 
trabalho com carteira assinada de maneira 
efetiva. Estão em app mas querem ter o 
regime formal, a tradicional CLT".

O que fazer se encontrar um novo 

trabalho?

A grande dica da RH NOSSA para quem 
está trabalhando com aplicativos e ainda 
busca um novo trabalho formal é seguir 
buscando novas vagas. Todos os dias novas 
oportunidades surgem, por isso é funda-
mental fi car atento em sites especializados. 
Caso encontre um trabalho cujos horários 
sejam compatíveis com o  aplicativo, é 
possível manter as duas fontes de renda 
sem problema algum - basta ter disciplina 
para que um trabalho não interfi ra no outro.  

Com cerca de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, de acordo com pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). Com esse volume de desempregados procurando um lugar ao 
sol,  um fenômeno já tomou conta do mercado de trabalho: A Uberização!

Instituto Fenacon anuncia parceria
com a Busca.Legal

Com o intuito de levar um novo serviço 
para os associados ao Sistema Fenacon e 
ao público em geral, o Instituto Fenacon 
(IFEN) anuncia nova parceria ao mercado. 
O IFEN e a Busca.Legal disponibilizarão 
soluções tecnológicas para a área fi scal 
das empresas, como, por exemplo, o 
chatbot T2, Assistente Pessoal Tributá-
rio que, além de identifi car a tributação 
dos produtos, faz o cálculo dos tributos, 
considerando operações internas e inte-
restaduais.

A Busca.Legal, empresa pioneira em 
utilização de Inteligência Artifi cial para 
a área Fiscal, que utiliza tecnologia IBM 
e foi ganhadora do IBM Watson Build 
Award Latin American Champion em 
2017, chegou ao IFEN por meio de um 
dos Sindicatos associados à Fenacon – o 
Sescon São Paulo, visando expandir a 
atuação das plataformas tecnológicas 
para todo o país.

Paschoal Naddeo, Sócio da Busca.Le-
gal, diz que levar a inteligência artifi cial 
voltada às operações tributárias para o 
Instituto Fenacon será um grande passo. 
“Vemos que expandir as plataformas para 
o Instituto será um avanço, tanto para 
nós quanto aos associados. Dessa forma, 
dúvidas sobre a tributação poderão ser so-
lucionadas de forma ágil e efi caz”, pontua.

para conversar com eles e entender me-
lhor suas necessidades, entregando uma 
consultoria de excelência! A tecnologia 
surge para apoiar em operações morosas, 
que tomam muito tempo dos colabora-
dores. Utilizando a inteligência artifi cial, 
este tempo é reduzido e o trabalho pode 
ser otimizado”, aponta.

A expectativa é que por meio dessa 
ação conjunta, os associados simplifi quem 
questões tributárias que causam lentidão 
no dia a dia. “Esperamos que ajude todo 
o nosso público, trazendo mais segurança 
e tranquilidade, considerando, principal-
mente, o custo acessível do produto”, 
fi naliza Shimomoto.

“Certamente, os pontos mais difi cultosos 
aos associados são a enorme quantidade de 
alterações diárias da legislação, causando 
insegurança para todos os empresários. 
Buscamos trazer um produto de qualidade 
que ajuda na pesquisa e na busca de regras 
tributárias com desconto exclusivo, para, 
de fato, apoiá-los neste sentido”, comenta 
Márcio Shimomoto, Presidente Instituto 
Fenacon.

Além disso, Jerson Prochnow, Sócio da 
Busca.Legal, reforça que “é necessário ter 
uma cautela especial em relação à área 
fi scal. Os empresários contábeis poderão, 
além de entregar um resultado com o nível 
que seus clientes merecem, ter mais tempo 
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App para gestão de crises nas organizações
O ano de 2019 foi marcado por es-

cândalos, tragédias e desastres em 
todo o país – ambientais, políticos, 
aéreos – acompanhados de uma 
avalanche de mensagens falsas 
e crises institucionais.  Infeliz-
mente, nem todos os episódios 
poderiam ser evitados, mas 
os seus impactos, sim.

Além de ônus fi nancei-
ros, as crises podem im-
pactar na perda de con-
fi ança e de reputação e 
até mesmo na continui-

dade dos negócios. É neste 
cenário que surge o “Alerta de 

Crise”, o único app brasileiro para 
gestão de crises para organizações 
de todos os portes e segmentos. 
Idealizado e desenvolvido por Ana 
Flavia Bello, com mentoria do pro-
fessor Geraldo Falcão, da Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo, o app é 
uma ferramenta de gerenciamento e 
comunicação de incidentes e crises 
que coloca planos de emergência das 
organizações na palma da mão de 
quem mais precisa, nos momentos 
mais críticos. “Por meio do aplicativo, 
todos os públicos de uma organização 
podem se conectar rapidamente e 
responder de maneira efetiva para 

resolução de incidentes. Com cená-
rios customizáveis e visão analítica, 
a ferramenta permite um processo 
de gerenciamento de crises rápido, 
simples e seguro, facilitando também 
o aprendizado para prevenção de 
crises futuras”, explica Ana Flávia.

O app é customizável, ou seja, 
preparado para atender cenários de 
crises específi cos de cada segmento e 
organização. Além disso, a ferramenta 
permite uma série de parametrizações 
de acordo com a característica de 
cada cliente, como agrupamentos de 
usuários, hierarquia de permissões e 
classifi cação dos incidentes.



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
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D - Destinos Turísticos
Domingo (22), é uma data especial na história da GOL Linhas Aéreas: 
15 anos de operações e conexões diretas entre Argentina e Brasil, com 
mais de 12 milhões de clientes transportados. A companhia iniciou suas 
atividades naquele país em dezembro de 2004, com voos para o Aeroporto 
Internacional  de Ezeiza, em Buenos Aires. Em 2006, agregou aos seus 
destinos as cidades de Córdoba e Rosário e, por fi m, em 2015, também 
a província de Mendoza. Além disso, oferece voos para Bariloche na 
alta temporada de inverno. A Argentina é um dos destinos turísticos 
preferidos dos brasileiros na América Latina, ao mesmo tempo em que 
o Nordeste brasileiro é muito buscado pelos argentinos.

E - Mercado Presenteável  
Já reconhecida pelos mais de 40 anos de história em decoração, a 
Tok&Stok, em busca de ser cada vez mais uma facilitadora da vida dos 
clientes, aposta na ampliação do negócio e mira no segmento de pro-
dutos presenteáveis. Para isso, está lançando a campanha Presentear 
& Surpreender, com itens que contam com uma curadoria especial e 
que atendem todas as faixas de preço e os mais variados estilos. Outra 
novidade é o TokPay, o novo método de pagamento 100% digital da 
marca, e o sistema Clique e Retire, que oferece a opção de retirada da 
mercadoria quando e onde quiser. Saiba mais: (www.tokstok.com.br).

F - Varejo de Serviços
Se as estimativas para 2019 eram para a maior oferta de vagas de 
trabalho temporário dos últimos 6 anos, ligados ao varejo e serviços, 
esse cenário foi um pouco diferente em Caldas Novas/GO. O setor 
hoteleiro aqueceu o mercado de trabalho local gerando vagas fi xas, 
além das temporárias. No caso do Grupo diRoma, foram 87 novos 
colaboradores que integraram o grupo para atuar no Piazza diRoma, 
e 48 absorvidos para nova fase do Acqua Park Splash, que acaba de 
inaugurar a área Slide. Entusiasta do turismo familiar, o Grupo diRoma 
planeja mais contratações, estas ainda atreladas a expansões em seus 
empreendimentos (www.diroma.com.br).

A - Cozinheiros Amadores
As inscrições para a sétima temporada do MasterChef Brasil já estão 
abertas. Os cozinheiros amadores interessados em participar da compe-
tição culinária, que será exibida pela Band em 2020, deverão preencher 
um formulário no site (https:// entretenimento.band.uol.com.br/master-
chef/2020/inscricao/). Os interessados precisam ser maiores de 18 anos 
e cozinheiros amadores. As gravações devem acontecer entre os meses 
de abril e julho. O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine 
Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com 
a Band e o Discovery Home & Health. 

B - Caminhoneiros e Cargas 
O TruckPad, maior plataforma de conexão entre caminhoneiros e car-
gas, está com 150 vagas abertas. O foco principal é a área de sucesso 
do cliente, com cerca de 50 posições. Maior foco dessa etapa de con-
tratações, compreende as pessoas que realizam o contato direto com 
os caminhoneiros que usam a plataforma, ajudando-os com dúvidas no 
cadastro e na escolha de fretes, e também funcionários que atuam com 
foco nos clientes B2B, as transportadoras que utilizam a plataforma para 
encontrar serviços de frete. As demais vagas são para cargos nas áreas 
comercial, engenharia, marketing e desenvolvimento de produto. Mais 
informações: (http://www.truckpad.com.br/).

C - Anuário do Transporte 
As estatísticas de todos os modais, produzidas pelos setores público e 
privado, estão reunidas no trabalho lançado pela Confederação Nacional 
do Transporte. Reúne todas as estatísticas sobre o setor transportador 
no Brasil, está disponível no site (anuariodotransporte.cnt.org.br/2019). 
São mais de 800 tabelas e 500 arquivos que detalham o perfi l e a evolução 
de todos os modais (rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo) ao longo 
dos últimos anos. O documento expõe as dimensões, a abrangência, a 
capacidade e a produtividade do setor transportador brasileiro. 

G - Energia Solar
Entre os dias 14 e 15 de maio, Florianópolis será palco de um dos maiores 
eventos no País de energia solar e as aplicações nas tecnologias do futuro, 
como casa inteligente, veículos elétricos, armazenamento por baterias e redes 
inteligentes de distribuição de energia. Organizado pela ElektSolar, o evento, 
intitulado “360 Solar: Conectando a Energia Fotovoltaica com o Futuro”, 
contará com a presença de autoridades nacionais e internacionais, que de-
baterão o futuro da energia solar em áreas como mobilidade urbana, internet 
das coisas e inovação. Outras informações em: (https://360solar.com.br/). 

H - Cidades Digitais 
O ano de 2020 começa com o fomento às cidades digitais e inteligentes 
no Centro-Oeste Paulista. No dia 23 de janeiro, Marília sedia a terceira 
edição do Fórum de Cidades Digitais da região, promovido pela Rede 
Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Marília. O Fórum 
pode nortear o planejamento das cidades para o próximo ano ao trazer 
soluções que possam melhorar a qualidade do serviço prestado à po-
pulação. As inscrições para o encontro, que é gratuito para servidores 
públicos, universidades e entidades, já estão abertas e podem ser feitas 
pelo site (http://forum.redecidadedigital.com.br/marilia). 

I - Imersão em Nova York
O StartOut Brasil, programa de apoio à inserção de startups brasileiras nos 
mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, está com as inscrições 
abertas para a primeira missão de 2020. Entre os dias 19 e 24 de abril, até 
20 startups serão levadas para uma imersão no ecossistema de Nova York.
Essas empresas receberão treinamento de pitch internacional, acesso a 
workshops com prestadores de serviços e terão a oportunidade de se reunir 
e se conectar com potenciais parceiros de negócios, possíveis clientes e até 
investidores de um dos maiores hubs de inovação do mundo. Inscrições 
e mais informações: (https://www.startoutbrasil.com.br/ciclo/novayork/).

J - Gestão de Portfólio
A Petrobras acabou de lançar o site Novos Caminhos, canal criado para 
explicar as estratégias e decisões de negócio da empresa. A mensagem 
principal é explicar por que a companhia está vendendo ativos, como 
refi narias e campos terrestres e de águas rasas para focar na produção de 
óleo e gás, principalmente no pré-sal, que gera maior retorno. Com isso, 
a empresa abre caminho para um novo ciclo de investimentos no Brasil. 
Os desinvestimentos não implicam em descontinuidade. Pelo contrário, 
podem resultar em mais investimentos por parte dos novos compradores e 
receita para o estados, com impacto positivo sobre a atividade econômica 
local. Saiba mais em: (www.petrobras.com.br/novoscaminhos).
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Benefícios fl exíveis 
mudam a relação 

funcionário-empresa
Tendência de mercado 

global, a cesta de 

benefícios fl exíveis 

começa a ganhar espaço 

no Brasil

Na prática, trata-se de 
individualizar a ofer-
ta dos benefícios, de 

acordo com as necessidades 
do ambiente das corporações, 
cada vez mais diversos. Com 
um plano que não seja igual 
para todos, fi ca mais fácil con-
templar as reais necessidades 
de cada colaborador para seu 
atual momento de vida. Mas 
há desafi os.

Estima-se que cerca de 10% 
das corporações brasileiras 
fazem uso de algum modelo 
alternativo ao convencional, 
incluindo benefícios fl exíveis. 
É um índice ainda considerado 
baixo e isso é decorrente da fal-
ta de entendimento sobre seu 
funcionamento e à difi culdade 
de implementação do modelo 
em organizações pequenas. 
É muito mais difícil para a 
microempresa administrar e 
negociar com cada fornecedor 
essa variedade de ofertas.

No modelo tradicional, quan-
do as empresas criam seu 
pacote de benefícios, elas 
estabelecem exatamente o 
que os funcionários poderão 
receber. São itens básicos 
que incluem plano de saúde, 
seguro de vida e algumas op-
ções de lazer e vantagens para 
a aposentadoria. Já quando a 
empresa opta pelo modelo de 
benefícios fl exíveis, ela cria 
um pacote bem mais amplo e 
inclui opções não tradicionais. 
Podemos citar auxílio-creche, 
cursos de idiomas, associação 
a clubes e academias, medica-
mentos, serviços de telefonia, 
entre vários outros.

Na Flex, por exemplo, o 
livre-arbítrio foi dado aos co-
laboradores, com opções como 
academia, inglês e serviço 
de telefonia, e o profi ssional 
tem a opção de escolher de 
acordo com os pontos a que 
tem direito. Cada benefício 

tem uma pontuação. Dentro 
do seu limite, o funcionário 
pode encaixar os benefícios 
que preferir, de acordo com o 
seu perfi l.

Os detalhes de como esse 
sistema funciona podem variar, 
o que demanda muito mais 
atuação do gestor de Recur-
sos Humanos, no controle, na 
negociação e administração 
de todos esses detalhes, para 
que funcione corretamente, 
de acordo com a escolha de 
cada um.

Essas informações, contudo, 
devem ser adequadamente re-
passadas à equipe, para evitar 
que a falta de alinhamento 
difi culte a implementação do 
modelo. A comunicação clara 
e transparente, aberta em 
todos os canais disponíveis,  
ajuda a educar para essa nova 
realidade, que demanda pla-
nejamento do funcionário. Isso 
inclui diálogo por meios digitais 
e presenciais – como eventos e 
ações intra-departamentais –, 
numa operação conjunta entre 
lideranças e o RH.  

De modo geral, contudo, 
quando o pacote de benefícios 
é bem estruturado e adminis-
trado, os ganhos são compar-
tilhados dos dois lados: tanto 
do lado da empresa como do 
colaborador. Está comprova-
do que a medida aumenta a 
percepção de valor do capital 
humano, já que as pessoas 
passam a reconhecer qual o 
real investimento da empre-
sa. Além disso, atrai e retém 
pessoas de todas as gerações e 
gera economia para a empresa, 
que deixa de pagar por opções 
que não são utilizadas de fato.

Esse aumento do nível de 
satisfação dos colaboradores 
tem impacto direto nos indi-
cadores de RH, como o tur-
nover e absenteísmo. Assim, 
as empresas que adotam tais 
práticas, usualmente, estão 
ranqueadas entre as melhores 
para se trabalhar. 

 
(*) - É superintendente de

Relações Trabalhistas na Flex
Relacionamentos Inteligentes

(https://www.fl excontact.com.br/).

Ana Cristina Winckler (*)

A Petrobras confi rmou que não chegou a 
um acordo com a empresa chinesa CNPC para 
fi nalizar as obras do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj).  Segundo a nota, as 
duas empresas concluíram, depois de um estu-
do de viabilidade econômica, que a fi nalização 
da refi naria, localizada em Itaboraí, no Grande 
Rio, não é atrativa economicamente.

Portanto, o acordo de parceria estratégica 
com a chinesa foi encerrado sem efetivação 
do negócio. Outros acordos, que envolviam a 
participação de 20% da chinesa no aglomerado 
de campos de Marlim (Marlim, Voador, Marlim 
Sul e Marlim Leste), também foram encerra-
dos. Por isso, o Conselho de Administração 
da Petrobras solicitou um levantamento de 
alternativas para a área do Comperj. 

Uma delas seria a integração da Refi naria 

Duque de Caxias (Reduc), com algumas uni-
dades hibernadas do Comperj para a produção 
de lubrifi cantes básicos e combustíveis. Os 
produtos seriam enviados para processamento 
no Comperj, por meio de dutos. A Petrobras 
explicou, no entanto, que ainda continuará 
estudando novas parcerias com a CNPC.

A Petrobras também informou que analisou 
outros projetos. Um deles é a possibilidade de 
construção de uma termelétrica, em parceria 
com outros investidores, utilizando gás natural 
do pré-sal. Outro é a implantação do projeto 
que abrange o gasoduto Rota 3, a unidade de 
processamento de gás natural e o conjunto 
de utilidades necessárias para sua operação, 
que permitirá o escoamento de 21 milhões 
de metros cúbicos por dia de gás do pré-sal a 
partir de 2021 (ABr).

Obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Número de 
empresas 
abertas no 
país cresce 
30,8% em 
outubro

O número de empresas 
abertas em outubro aumentou 
30,8%, ante o mesmo período 
de 2018, com o surgimento 
de 307.443 novos empreen-
dimentos, quase 10 mil por 
dia, segundo levantamento da 
Serasa Experian. O acumulado 
de janeiro a outubro foi de 2,6 
milhões, 23,1% a mais do que 
a soma de janeiro a dezembro 
de 2018, quando o volume foi 
de 2,5 milhões.

Segundo os dados, as empre-
sas do setor de serviços apre-
sentaram variação de 26,6%, 
seguidas por indústrias (18,2%) 
e comércio (13,1%). Até outu-
bro, os microempreendedores 
individuais representavam 
81,5% do total, enquanto 7,2% 
eram sociedades limitadas e 
5,4%, empresas individuais.

“Os novos empreendedores 
se formalizam para ter mais 
opções de trabalho em um 
contexto de geração de em-
prego formal ainda bastante 
lento. Adicionalmente, alguns 
setores da economia, como a 
construção civil residencial, es-
tão se tornando mais dinâmicos 
e podem buscar profi ssionais 
que sejam formalizados para ter 
mais facilidade na contratação.

Outro fator que pode ter 
impulsionado é o aquecimento 
do mercado típico de fi m do 
ano, quando as pessoas buscam 
alternativas para aumentar a 
renda familiar e acabam abrindo 
novos negócios”, disse o econo-
mista da Serasa Experian, Luiz 
Rabi (ABr).

O Índice de Confi ança da Indús-
tria brasileira (ICI) cresceu três 
pontos na prévia de dezembro 
na comparação com o resultado 
consolidado de novembro. O in-
dicador subiu para 99,3 pontos, o 
maior valor desde julho de 2018 
(99,5 pontos). Foram observadas 
melhoras tanto das expectativas 
dos empresários quanto da per-
cepção sobre a situação corrente. 

O Índice de Situação Atual subiu 
3,7 pontos, alcançando 99,5 pon-
tos, o maior valor desde maio de 

2018 (100,2 pontos). A pesquisa 
foi feita pela Fundação Getulio 
Vargas e divulgada hoje no Rio de 
Janeiro. Já o Índice de Expectati-
vas cresceu 2,3 pontos, indo para 
99,1 pontos, o maior valor desde 
fevereiro deste ano (99,2).

O resultado preliminar de 
novembro sinaliza queda de 0,2 
ponto percentual do Nível de Utili-
zação da Capacidade Instalada da 
Indústria para 75,1%. O resultado 
consolidado de dezembro será di-
vulgado no próximo dia 27 (ABr).

A informação foi divulgada 
ontem (19) no Relatório 
de Infl ação, feito trimes-

tralmente. A previsão para a ex-
pansão do PIB em 2019 passou 
de 0,9%, previsto em setembro, 
para 1,2%. Para 2020, a proje-
ção para o crescimento do PIB 
foi revisada de 1,8% para 2,2%.

O ajuste na projeção “reper-
cute os resultados divulgados 
pelo IBGE para o terceiro 
trimestre, a revisão da série 
histórica do PIB e o conjunto 
de informações setoriais dis-
poníveis para o trimestre em 
curso”. Para o crescimento do 
quarto trimestre, o BC desta-
cou o impulso decorrente das 
liberações extraordinárias de 
recursos do FGTS e do PIS/
Pasep. No âmbito da oferta, a 
previsão para a variação anual 

A projeção para o desempenho da atividade industrial

passou de 0,1% para 0,7%.
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BC eleva estimativa para 
crescimento do PIB em 2019 e 2020

O Banco Central (BC) aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano e em 2020

mação e construção civil, setor 
que apresentou crescimento 
signifi cativo ao longo dos últimos 
dois trimestres. A projeção de 
expansão da atividade do setor 
de serviços em 2019 foi revisada, 
com destaque para elevações 
nas projeções para comércio e 
serviços de informação. 

Para 2020, as previsões para 
agropecuária, indústria e servi-
ços foram revistas. “A elevação 
na previsão da atividade no 
setor primário repercute os pri-
meiros prognósticos para a safra 
de 2020 e as boas perspectivas 
para a pecuária. Na indústria e 
em serviços, a elevação nas pre-
visões foi bastante disseminada 
entre atividades, repercutindo 
melhores perspectivas para os 
diversos setores da economia”, 
diz o BC (ABr).

da agropecuária passou de 1,8% 
para 2%. 

A projeção para o desem-
penho da atividade industrial 

passou de 0,1% para 0,7%, 
em decorrência dos aumentos 
nas estimativas para indústria 
extrativa, indústria de transfor-

Petrobras e chinesa desistem de 
projeto para concluir Comperj

Confi ança da indústria:
maior valor desde julho de 2018
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Contrato Verde e Amarelo, 
uma nova possibilidade

de emprego?

Antes de nos 

aprofundarmos no tema 

“Contrato de Trabalho 

Verde e Amarelo” temos 

que entender que ele 

veio por meio de uma 

Medida Provisória

Medidas Provisórias 
(MPs) são normas com 
força de lei editadas 

pelo Presidente da República 
em situações de relevância e 
urgência. Apesar de produzir 
efeitos jurídicos imediatos, é 
necessário a posterior aprecia-
ção pelas Casas do Congresso 
Nacional (Câmara e Senado), 
no prazo máximo de 120 dias, 
para que se converta defi nitiva-
mente em lei ordinária — caso 
contrário, a MP deixa de valer.

Foi por meio dessa ferra-
menta que foi criada a MP 
905/2019, que apresenta o 
Contrato de Trabalho Verde 
e Amarelo, com validade a 
partir de 12/11/2019, e tem o 
intuito de gerar empregos, es-
tipulando que as contratações 
nesta modalidade devam ser 
realizadas entre 1° de janeiro 
de 2020 e 31 de dezembro de 
2022.

Este contrato é direcionado 
a um público específi co, os 
jovens entre 18 e 29 anos, 
na condição de “primeiro 
emprego”. 

Entretanto, a MP em seu 
Artigo 1° conceitua esta condi-
ção da seguinte maneira: “para 
fi ns da caracterização como 
primeiro emprego, não serão 
considerados os seguintes vín-
culos laborais: menor aprendiz, 
contrato de experiência, traba-
lho intermitente e o trabalho 
avulso”. Assim, mesmo que 
haja anteriormente na carteira 
uma anotação de vínculo de 
emprego nestes moldes, o 
empregador poderá contratar 
o jovem na nova modalidade de 
contratação verde e amarela.

Esta MP objetiva a geração 
de emprego, mas traz uma 
limitação a esse tipo de con-
tratação, as empresas podem 
utilizá-lo na limitação de 20% 
de seu quadro de funcionários. 
Ou seja, se a empresa tem 
10 empregados, ela somente 
poderá contratar no máximo 

2 profi ssionais nesta moda-
lidade.

Tal modalidade de contrato 
será sempre por prazo deter-
minado (máximo 24 meses), o 
que cria outra limitação de uti-
lização. Assim, o trabalhador 
contratado por outras formas 
de contrato de trabalho, uma 
vez dispensado, não poderá 
ser recontratado pelo mesmo 
empregador nesta modalidade 
pelo prazo de 180 dias, contado 
da data de dispensa. O objeti-
vo dessa limitação é impedir 
rescisões fraudulentas com 
o objetivo de recontratação 
nesta modalidade.

No que tange ao salário, a 
MP limita a remuneração à 
um salário mínimo nacional e 
meio, desconsiderando assim 
o piso salarial estipulado pelo 
sindicato da categoria e/ou o 
conselho de classe.

Uma característica impor-
tante é o pagamento imediato, 
junto a remuneração mensal, 
do 13° proporcional, férias 
proporcionais com acréscimo 
de 1/3 e do FGTS. A MP tam-
bém desonera o pagamento do 
FGTS (que será de 2%), assim 
como a multa por dispensa sem 
justa causa é de 20% e não 
40% como os demais contratos 
celetistas. 

Em relação aos encargos 
trabalhistas sobre a folha de pa-
gamento, a MP prevê a isenção 
dos 20% patronal e dos 2,5% 
a título de salário-educação, 
chamado de “terceiros”. Desta 
forma, para o empregador há a 
vantagem de que a contratação 
sairá mais barata que a de um 
empregado com contrato cele-
tista comum, visto que há uma 
certa fl exibilização de direitos 
trabalhistas dos empregados. 

Para o empregado, há a van-
tagem da possibilidade de in-
serção no mercado de trabalho, 
pois a MP visa o aumento nos 
postos de trabalho. Por fi m, a 
MP terá que ser amadurecida e 
testar sua efi cácia na realidade 
do trabalho brasileiro — o que 
deve ocorrer nos 120 dias em 
que possui validade, até que 
seja convertida em lei ou não.

 
(*) -  Graduados e Pós-Graduados 
em Direito e Professores Tutores 
dos cursos de Direito do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Arthur Augusto Garcia e Priscilla Bortolotto Ribeiro (*)

O novo programa vai 
substituir o antigo Mais 
Médicos, lançado no 

governo de Dilma Rousseff, 
e segue com o objetivo de 
prestar serviços de saúde em 
locais de difícil provimento ou 
de alta vulnerabilidade.  Serão 
ofertadas 18 mil vagas a serem 
preenchidas em municípios pe-
quenos e distantes de grandes 
centros urbanos. As regiões 
Norte e Nordeste terão 55% 
do total de postos de trabalho. 

Durante dois anos, os médi-
cos receberão bolsa de R$ 12 
mil, com gratifi cação de R$ 3 
mil para locais remotos (rurais 
e intermediários) e de R$ 6 mil 
para áreas indígenas e loca-
lidades ribeirinhas e fl uviais. 
Será permitido o retorno dos 
médicos cubanos que atuaram 
no Mais Médicos pelo prazo 
de dois anos, desde que eles 
cumpram alguns requisitos, 
como estar no Mais Médicos em 
13 de novembro de 2018 e ter 
permanecido no Brasil até 1º de 
agosto de 2019, na condição de 

Médicos deverão atuar em municípios pequenos e distantes de grandes centros urbanos.

O líder do governo no Sena-
do, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), disse que a questão 
envolvendo a prisão após con-
denação em segunda instância 
pode ser resolvida até o fi m do 
primeiro semestre. 

“A certeza é que a questão vai 
ser defi nida e acredito que vai 
ser via proposta que é a escolha 
que o Congresso está fazendo. 
A Câmara vota até o fi m de 
abril, e o Senado pode votar 
logo depois. Portanto, até o fi m 
de junho, teremos uma solução 
para o problema”, explicou. 

“A Câmara defi niu um calen-
dário para votar a prisão em se-
gunda instância até 15 de abril, 
portanto essa matéria aqui no 
Senado fi cará aguardando, até 
porque todos fazem uma leitura 
de que é mais apropriado tratar 
a questão através de uma PEC 
do que por meio de um proje-
to”, avaliou o o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre.  

O líder do governo também 

Fernando Bezerra também previu votação do

Pacote Mais Brasil no primeiro semestre.

Senador destaca a 
votação da reforma 
da Previdência

O senador Wellington Fagun-
des (PL-MT) fez um balanço 
do ano legislativo. Enfatizou a 
aprovação de pautas voltadas 
ao equilíbrio das contas pú-
blicas, à geração de emprego 
e à retomada do crescimento 
econômico. Destacou, entre as 
votações mais importantes do 
ano de 2019, a da reforma da 
Previdência.

“Como todos sabem, foi uma 
reforma necessária para ade-
quar o Brasil à realidade dos 
tempos, cujos resultados espe-
ramos que sejam convertidos 
em mais investimentos no país 
e, por consequência, em mais 
empregos e oportunidades para 
todos”, afi rmou, registrando 
ainda a aprovação de projetos 
em defesa dos direitos das 
mulheres.

Wellington destacou o proje-
to de sua autoria, que dispõe 
sobre crimes ambientais, e a 
Política Nacional de Segurança 
de Barragens. Segundo ele, 
essas alterações servirão para 
proteger as pessoas e os animais 
vítimas de desastres ambien-
tais. O texto foi aprovado pela 
Comissão de Meio Ambiente e 
seguiu para a CCJ, onde tem 
relatório favorável do senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG).

“As perdas humanas nas 
tragédias de Mariana, em 
2015, e de Brumadinho, em 
2019, tornam-se ainda maiores 
quando se pensa na destruição 
do meio ambiente e dos demais 
seres vivos. Mais do que isso, 
revelou a falta de solidez não 
apenas das barragens, mas de 
toda a nossa regulamentação 
e da nossa legislação”, disse o 
senador (Ag.Senado).

Foi rejeitado em caráter de-
fi nitivo, na terça-feira (17), o 
projeto que pretende estabe-
lecer garantia de um ano para 
programas de computador e 
jogos eletrônicos armazena-
dos em mídia digital — como 
DVD, CD e USB fl ash drive 
— adquiridos pelos consumi-
dores. O parecer pela rejeição 
já havia passado na Comissão 
de Ciência e Tecnologia (CCT) 
e, agora, também foi acatado 
pela Comissão de Fiscalização 
e Controle (CTFC).

O projeto obriga o fabricante 
do software a oferecer um 
canal de atendimento para o 
consumidor requerer cópia do 
programa no caso de a mídia 
original sofrer danos durante 
a garantia. A empresa deve 
enviar um código para que o 
cliente possa baixar o progra-
ma pelo seu site ou enviar uma 
nova mídia no prazo máximo 
de dez dias. 

Em caso de descumprimen-
to da obrigatoriedade, a pena é 

Senador Major Olimpio leu o relatório:

medida se tornou obsoleta.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou  a li-
beração de R$ 5,77 bilhões para 
os estados e municípios. O valor 
serve de reforço à distribuição 
dos recursos arrecadados com 
o leilão da cessão onerosa do 
pré-sal. A Lei 13.956, de 2019, 
é decorrente do projeto apro-
vado pelo Congresso Nacional 
na semana passada.

O leilão da cessão onerosa 
arrecadou cerca de R$ 40 
bilhões a menos do que as 
expectativas, o que resultará 
num aporte menor para os 
estados e os municípios do 
que se previa anteriormente. 
De acordo com os termos da 
divisão dos recursos, os entes 
da Federação receberão, no 
fi nal do ano, 30% da parcela 
reservada à União. 

Essa parcela é o valor arre-
cadado no leilão menos R$ 34 

bilhões, que serão destinados à 
Petrobras a título de compen-
sação porque áreas sob direito 
de exploração da estatal foram 
licitadas.

Desses R$ 5,77 bilhões, R$ 5,2 
bilhões serão distribuídos entre 
todos os estados e municípios. 

Outros R$ 524,7 milhões 
serão apenas para o estado do 
Rio de Janeiro, que ganhou o 
direito a uma fatia maior da 
distribuição por ser o estado 
produtor do petróleo que foi 
leiloado.

Além do dinheiro adicional 
da cessão onerosa, a mesma lei 
encaminha R$ 75 milhões para 
o Ministério da Infraestrutura e 
do Desenvolvimento Regional, 
que serão aplicados em obras 
na BR-343, no Piauí, e em ações 
da Política Nacional de Desen-
volvimento Urbano no Amapá 
(Ag.Senado).

R$ 5,77 bilhões provenientes da exploração do pré-sal serão 

distribuídos entre estados e municípios.
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Drama de
criança brasileira
retida na França

O senador Alvaro Dias (Podemos-
-PR) abordou o drama vivido por 
uma família paranaense devido à 
retenção na França de uma menor, 
fi lha de mãe brasileira e pai francês. 
A criança tinha sido trazida ao 
Brasil pela mãe, vítima de violência 
doméstica. No entanto, em razão do 
Tratado de Haia, do qual o Brasil é 
signatário, a menor teve que voltar 
à França, para fi car com o pai.

Posteriormente, houve decisões 
da Justiça brasileira, inclusive do 
Tribunal Regional da 4ª Região, 
em Porto Alegre, favoráveis à 
mãe e determinando que a menor 
regressasse ao Brasil. Porém, de 
acordo com carta do avô da crian-
ça, Ricardo Mac Donald, lida pelo 
senador, o governo brasileiro não 
tem dado apoio a essa família e a 
menina continua em solo francês. 

Segundo Alvaro Dias, o que pro-
voca indignação é que esse impasse 
surgiu em razão de agressões à mãe 
brasileira na França. “São anos 
de omissão do governo brasileiro, 
que se ausenta, que não defende a 
gente brasileira vítima de injustiça 
em outro país. Isso é que revolta 
não apenas o avô da criança, mas a 
família toda e todos nós, que não po-
demos admitir essa insensibilidade, 
esse descaso com um assunto desta 
natureza”,  criticou (Ag.Senado).

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) afi rmou 
que a solução do problema da insegurança vai 
além da aprovação de leis de combate à crimi-
nalidade, a exemplo do recente aprovado pacote 
anticrime. O senador defendeu a integração 
entre os órgãos de segurança de todo o país e a 
unifi cação de bancos de dados, de modo a evitar 
fraudes a partir da emissão de documentos.

“Porque país em que um mesmo indivíduo 
pode deter múltiplos números de CPF, bem como 
ostentar um novo documento de identidade em 
cada unidade federativa, convenhamos, não é 
um país seguro. Ou alguém acha que isso não 
signifi ca justamente um campo fértil à crimina-
lidade?”, questionou.

Para ele, é preciso valorizar e capacitar os 
policiais e garantir a segurança deles para 
que possam atuar adequadamente. O investi-
mento em inteligência também é necessário, 
para que sejam alcançados índices maiores 
de elucidação de crimes, acrescentou o se-
nador. E que a impunidade está associada a 
esse aspecto, ao citar que, no Brasil, apenas 
15% dos crimes são elucidados, enquanto, 
no Reino Unido e na França, esse índice fica 
entre 80% e 90%.

O senador também defendeu a adoção de ins-
trumentos de “pacifi cação social” e o estímulo a 
comportamentos que levem em conta o respeito 
ao próximo (Ag.Senado).

Publicada no ‘Diário Ofi cial’ lei 
que cria o Médicos pelo Brasil

A lei foi publicada na edição desta quinta-feira (19). A norma havia sido sancionada no dia anterior 
pelo presidente Jair Bolsonaro

naturalizado, residente ou com 
pedido de refúgio. 

Segundo o Ministério da Saú-
de, ainda existem cerca 2 mil 
médicos cubanos atuando no 
país, que poderão fi car e terão 
dois anos para revalidar seus 
diplomas, por meio do exame 
de revalidação de diplomas para 
médicos formados no exterior, o 
Revalida.  A lei também autoriza 
o Poder Executivo federal a 
instituir serviço social autôno-

mo responsável pela seleção e 
contratação dos profi ssionais. 
Os médicos serão selecionados 
por meio de processo seletivo 
eliminatório e classifi catório 
para as funções de médicos de 
família e tutor médico. 

O presidente Jair Bolsonaro 
vetou um dispositivo da lei 
que permitia a realização, tam-
bém por faculdades privadas, 
do Revalida. Com isso, somente 
instituições públicas poderão 

fazer o exame. “A proposta traz 
riscos à qualidade do exame, 
já que instituições sem uma 
estrutura adequada e com crité-
rios de avaliação mais fl exíveis 
para a aplicação do exame de 
habilidades clínicas, poderão 
aprovar a revalidação de diplo-
mas de formados em medicina 
sem a qualidade exigida para a 
atuação desses profi ssionais”, 
informou o presidente ao justi-
fi car o veto (Ag.Senado).

Rejeitada garantia para programas 
de computador e jogos

compartilhada entre fabricante 
e fornecedor. Os dois respon-
dem pelo pagamento de multa 
de dez vezes o valor de venda 
do produto, que é revertida ao 
consumidor. 

O relatório do senador Marcio 
Bittar (MDB-AC) foi lido pelo 
senador Major Olimpio (PSL-

-SP). Ele considerou a perda 
de relevância da proposição, 
observando que a evolução 
tecnológica revolucionou o 
mercado de programas de 
computador e de jogos ele-
trônicos. E que hoje não se 
depende mais da mídia na 
forma física (Ag.Senado). 

Transferência da 
cessão onerosa para 
estados e municípios

Projeto da 2ª instância ‘será 
resolvida’ no primeiro semestre

disse ser possível aprovar as três 
propostas do chamado Pacote 
Mais Brasil no primeiro semes-
tre. “A primeira a ser aprovada 
deve ser a dos Fundos, até fi m 
de fevereiro. Na sequência, 
a Emergencial, até o fi m de 
março; e por último a  do Pacto 

Federativo, que é o texto mais 
amplo e tem forte interesse de 
estados e municípios, pois cria 
outra cultura de gestão de res-
ponsabilidade fi scal. Acredito 
que essa terceira proposição 
seja deliberada até meados de 
abril”, previu (Ag.Senado).

Integração dos órgãos de segurança pública do país



Quando se fala em 

novas tecnologias, 

rapidamente algumas 

pessoas associam os 

novos mecanismos a 

modismos passageiros, 

como o APP do momento 

ou o aparelho da vez.

Mas engana-se profunda-
mente quem faz essa 
associação à Agricultura 

4.0. A chegada dessas tecno-
logias e soluções digitais para 
criação de valor na cadeia do 
Agronegócio veio para gerar uma 
drástica redução dos custos de 
produção, colheita, transporte, 
armazenagem, processamento 
e transmissão de dados. Ou seja, 
a Agricultura 4.0 permite medir, 
controlar e otimizar processos 
do Agronegócio de modos que 
seriam impraticáveis há poucos 
anos e isso não é passageiro. 

Essa praticidade e as tecnolo-
gias não irão regredir. Muito pelo 
contrário, só evoluir e auxiliar nos 
processos do Agronegócio, em 
todos os âmbitos. A Agricultura 
4.0 permite, por exemplo, a re-
dução na aplicação de defensivos 
e utilização de combustível e 
a aplicação de nutrientes cor-
retamente, de acordo com o 
potencial de resposta da planta. 
Gera ainda valor agregado, com 
a segregação e a rastreabilidade 
de produtos com características 
específi cas de qualidade e uso 
fi nal. 

Hoje o Agronegócio pode 
contar, por exemplo, com dro-
nes e satélites, que mapeiam o 
solo, identifi cam pragas; com 
a Internet das Coisas (IoT), 
que disponibiliza sensores no 
campo captam informações 
sobre a lavoura; com máquinas 
inteligentes que controlam a li-
beração de insumos, entre tantas 
outras inovações. Com as novas 
tecnologias também é possível 
determinar o local exato onde as 
pragas estão em uma plantação 
e, com isso, restringir o uso de 
defensivos, ao invés de aplicar 
na área toda plantada, como é 
comum nos dias de hoje.

A tecnologia 4.0 também pode 
ser usada na logística do campo, 
para monitorar e gerir frotas. 
Mas para se chegar a esta evo-
lução no campo, o Brasil deve, 
imprescindivelmente, se adap-
tar. Soluções digitais em geral 
requerem conectividade. A falta 
de acesso a redes de transmis-
são de dados pode difi cultar ou 
atrasar a adoção de tecnologias 
4.0 pelo Agronegócio brasileiro. 
Apesar do acesso considerável à 
Internet, apenas duas a cada 10 
propriedades são cobertas por 
redes 3G ou superior no Brasil. 

A presença de “máquinas 
inteligentes” na produção ainda 
é tímida, dada a relevância da 
agricultura brasileira. Ficamos 
atrás de países como a China e 
os Estados Unidos neste quesito. 
O tamanho de nosso país e as 
difi culdades de se obter a infra-

estrutura serão barreiras que 
devem ser vencidas de maneira 
complementar entre a iniciativa 
privada e também por iniciativas 
públicas. A tendência é o gargalo 
da infraestrutura ir diminuindo 
com o tempo, à medida que o 
produtor rural e o restante da 
cadeia mudarem a mentalidade.

Outra difi culdade a ser ven-
cida para a aplicabilidade da 
agricultura 4.0 no Brasil é que 
boa parte das informações da 
produção agrícola brasileira 
ainda se encontra em planilhas 
eletrônicas ou no “caderninho”. 
Essas duas maneiras citadas de 
se armazenar dados se tornam 
obsoletas dentro do conceito da 
Agricultura 4.0, pois só informam 
ao produtor e ao empresário o 
que foi feito (o passado e, no 
máximo, o presente). 

Enquanto as novas tecnologias 
permitem extrair conhecimento 
do passado e com isso a deci-
são do que é preciso fazer ou 
deveria ter sido feito (modelos 
preditivos). A falta de dados 
históricos estruturados sobre 
o desempenho da lavoura e do 
negócio é um grande obstáculo 
para a captura rápida dos bene-
fícios das tecnologias digitais. 
Apesar de representar mais de 
20% do PIB brasileiro, o setor do 
Agronegócio demandou menos 
de 2% dos investimentos em 
softwares no ano de 2018, o que 
é considerado muito pouco perto 
das possibilidades e da represen-
tatividade do Agronegócio.

O desenvolvimento de tec-
nologias 4.0 é mais “barato” em 
comparação com outras ondas 
de tecnologias agrícolas (como 
a química e a biotecnologia). 
Se por um lado isso aumenta 
as chances de surgimento de 
inovações valiosas, também cria 
difi culdades na hora de escolher 
onde colocar foco frente a tantas 
possibilidades. 

Hoje, por exemplo, além da 
rotulagem de alimentos, os 
consumidores estão muito mais 
conscientes do que compõe 
sua alimentação. Querem saber 
exatamente o que comem. É pre-
ciso, então, que a outra ponta da 
cadeia, o produtor, esteja com as 
informações digitais interligadas 
a todo o sistema de produção, ar-
mazenamento e distribuição para 
que o consumidor fi nal tenha o 
seu desejo atendido corretamen-
te de origem e características dos 
alimentos. 

Os empresários da cadeia 
integrada do Agronegócio pre-
cisam de atentar às mudanças 
tecnológicas e se adaptar se 
quiserem sobreviver e, acima 
de tudo, prosperar. Pois, na 
busca pela efi ciência, efi cácia e 
pela qualidade, não dá para se 
destacar e se aprimorar fazendo 
o mesmo dos dias de hoje ou 
do passado.

(*) - Formado em Engenharia Florestal 
pela ESALQ/USP, com especialização 

em Gestão estratégica de Negócios 
pela Unicamp e MBAs em Finanças e 
Valuation pela FGV, é sócio fundador 

e diretor do Grupo Innovatech.

Agricultura 4.0 é uma 
realidade que veio para fi car

Robinson Cannaval Junior (*)
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DOCUMENTAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA
Qual o prazo para entrega de documento para o registro do salário 
família? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO É OBRIGATÓRIO PARA 
EMPRESAS QUE SÓ POSSUEM EM SEU QUADRO PRÓ-LABORISTAS? 

Todas as empresas são obrigadas a possuir o livro de inspeção 
do trabalho, ainda que não possuam empregados, vez que esta 
exceção à regra não consta na CLT, entendimento que decorre da 
leitura do artigo 628, § 1º da CLT.

SALÁRIO PROPORCIONAL
Empresa contratou funcionária para trabalhar 04hs por dia, como 
calcular o salário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TABELA PRÁTICA PARA BASE DE CÁLCULO
Quais as verbas de proventos e descontos de folhas de pagamento 
que devem compor os encargos trabalhistas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE UTILIZAR A ASSINATURA DIGITAL NO AVISO DE 
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa neste sentido, sendo 
assim, entende-se que a assinatura digital pode ser utilizada desde que 
previsto em convenção coletiva ou autorização do sindicato da categoria.

DESCONTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionária pede demissão e pretende não cumprir o aviso prévio, ale-
gando que conseguiu novo emprego e solicita o não desconto do aviso 
prévio, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAR ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO
Empresa possui funcionário na função de movimentador de mercadorias, 
entretanto efetua entrega ocasionalmente, devemos pagar o adicional 
de dupla função? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ex-
traordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará
no dia 26 de dezembro de 2019, às 10 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia em razão da renúncia de um Diretor; e 2) Ratificar a atual compo-
sição da Diretoria da Companhia. Participação na Assembleia: Os acionistas, para parti-
cipar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantida-
de de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.

São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

Electra Power Geração de Energia S/A 
CNPJ/MF nº 07.356.196/0001-09 - NIRE 3530049786-4

Comunicado de Extravio de Documento
Electra Power Geração de Energia S/A, Sociedade por Ações 
de Capital Fechado, com sede na Estrada Municipal Batista 
Favoretti, nº 350, 2º andar, sala 01, Bairro Água Branca, Mu-
nicípio de Boituva, Estado de São Paulo, CEP 18.550-000, 
comunica à praça e ao mercado em geral, para todos os fins 
de direito, o extravio do Livro Fiscal de Registro de utilização 
de documentos fiscais e termos de ocorrências, modelo 6 de 
ordem 01, contendo de 01 à 50 folhas, com algumas folhas 
já preenchidas, conforme Boletim de Ocorrência registro nº 
3966/2019. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Pedro Hen-
rique David / Diretor de Controladoria

LCJ S.A
CNPJ 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 19/12/2019, às 10hs, na sede social em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Léo 
Wallace Cochrane Júnior; Secretária - Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait. Convocação e Publicação: Dispensada. De-
liberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do Capital Social de R$ 6.890.000,00 para R$ 2.400.000,00, com uma 
redução, portanto, de R$ 4.490.000,00, sem o cancelamento de ações. O montante de R$ 4.490.000,00, correspondente 
ao valor da redução do Capital Social, ora aprovada, será pago em moeda corrente do País, aos acionistas, de acordo 
com suas participações no Capital Social da companhia. Consoante deliberação acima decidem os acionistas alterar o 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital so-
cial da companhia é de R$ 2.400.000,00, dividido em 37.140 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 12.380 ações 
ordinárias e 24.760 ações preferenciais”. As ações Ordinárias estão divididas da seguinte forma: 6.314 ações ordinárias 
de classe “A” e 6.066 ações ordinárias da classe “B”. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os 
presentes. SP, 19/12/2019. Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait - Secretária.

Fair Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 32.648.370/0001-26  NIRE 35300313755

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 22.08.2019

Data, Hora, Local: 22.08.2019, às 18:00 horas na sede so-
cial na Alameda Santos, nº 1800 - 9º ao 12º andar - Cerquei-
ra César São Paulo-SP. Presença: Representantes da única 
acionista. Mesa: Presidente: Caio Augusto Bastos Lucchesi 
e Secretário: José Lavia. Deliberações aprovadas: Apro-
var, sem ressalvas, as demonstrações fi nanceiras referentes 
ao exercício fi ndo em 31.12.2018, a saber: Balanço Patrimo-
nial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Mutações do 
Patrimônio Líquido; Fluxo de Caixa; Notas Explicativas e Re-
latório dos Auditores Independentes e o Prejuízo apurado 
no exercício fi ndo em 31.12.2018, no valor de R$ 
872.875,36 foi absorvido pelo saldo de reserva de lucros de 
exercícios anteriores (lucros a disposição dos acionistas). 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, São Paulo, 22 
de agosto de 2019. Presidente – Caio Augusto Bastos Luc-
chesi e Secretário: José Lavia. Jucesp nº 499716/19-0 em 
17.09.2019, Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“AGE” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 6 de janeiro de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifí-
cio São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (A) a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar a redação do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refl etir o aumento do capital social deliberado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 24 de outubro de 2019, dentro do limite do capital autorizado, bem como o reestabeleci-
mento do capital autorizado previsto anteriormente a tal aumento no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (ii) re-
tifi car a numeração do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; (iii) alterar a redação do caput do 
artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número mínimo de membros que compõem o Conselho de 
Administração da Companhia, de 4 (quatro) para 5 (cinco) membros; (iv) excluir o artigo 21 e o seu parágrafo primeiro 
do Estatuto Social da Companhia, pelo fato de estarem duplicados e equivocadamente inseridos entre o caput do artigo 
20 e seu parágrafo primeiro;  (v) alterar a redação do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, 
para aprimorar os critérios de independência aplicáveis aos conselheiros independentes da administração da Companhia, 
em linha com boas práticas de governança corporativa; (vi) alterar a nomenclatura do cargo de “Diretor Executivo Geral” 
para “Diretor Presidente”, realizando a consequente alteração dos artigos 20, parágrafo quinto, artigo 25, caput, parágra-
fos primeiro e segundo, artigo 26, artigo 27, artigo 29 caput e parágrafo único, e artigo 30, parágrafos primeiro e segun-
do do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizá-los com a nova denominação do cargo; (vii) modifi car a redação 
do parágrafo terceiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para estabelecer que as deliberações do Conselho 
de Administração da Companhia serão tomadas por maioria dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e 
nas demais hipóteses indicadas no referido artigo; e (viii) alterar a denominação do Comitê de Crédito e do Comitê de 
Ativos e Passivos da Companhia para, respectivamente, “Fórum de Crédito” e “Fórum de Ativos e Passivos”, realizando a 
consequente alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para compatibilizá-lo com essas novas denomina-
ções. (B) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas a que se refere o item (A) acima; 
e (C) a ratifi cação de que os 3 (três) atuais membros independentes do Conselho de Administração da Companhia aten-
dem aos critérios de independência da forma proposta pelo item (1)(v) acima, caso tais critérios venham a ser aprovados 
na Assembleia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a Proposta 
da Administração e orientações detalhadas para participação na AGE, bem como todos os documentos pertinentes às ma-
térias a serem deliberadas na AGE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Com-
panhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acio-
nista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da do-
cumentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as 
seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: O Acionista deverá 
comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no 
caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apre-
sentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes bastantes, bem 
como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste 
item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procura-
dor: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no 
Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documen-
tos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. Para uma melhor organização da Assem-
bleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 
30 de dezembro de 2019, nos termos descritos no Manual. A administração da Companhia esclarece que somente as 
ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
ANA KARINA BORTONI DIAS 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

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

Isso porque, em uma década, 
de 2004 a 2015, a região 
sofreu uma redução de 30% 

no volume e de 22% na área.
Os dados foram adquiridos 

por meio de dois modelos 3D 
feitos por pesquisadores do 
Instituto de Ciências Marinhas 
do Conselho Nacional de Pes-
quisas (CNR-Ismar) e das Uni-
versidades de Trieste, Gênova 
e de Aberystwith, no País de 
Gales. O estudo “Evolução re-
cente da geleira Marmolada” foi 
publicado na “Remote Sensing 
of the Environment”, que tem 
análises sobre o meio ambiente.

“Mesmo que a temperatura 
permaneça como está, seu 
destino aparece, no entanto, 
marcado”, explicou Renato 
Colucci, do Cnr-Ismar, ressal-
tando que a geleira está em 
total desequilíbrio com o clima 
atual”. Segundo Colucci, as 
informações foram adquiridas 
utilizando um radar de pene-
tração no solo terrestre, uma 
tecnologia não invasiva usada 
em geofísica, baseada no sinal 
eletromagnético refletido e 
transmitido do solo, e por meio 
de dados coletados em voo com 
um helicóptero. 

Dessa forma, foi possível 
reconstruir dois modelos 3D 
da geleira “que nos permitiram 
medir com precisão não apenas 
as características morfológi-
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Geleira Marmolada corre risco 
de desaparecer em até 30 anos
Um estudo italiano revelou que, entre 25 e 30 anos, a geleira Marmolada, conhecida também como 
“Rainha das Dolomitas”, na província de Trento, pode desaparecer completamente

Estudo revelou que local está em total desequilíbrio com o clima.

cas e internas, mas também 
a recente evolução ao longo 
da década, quantifi cada em 
termos volumétricos”, explicou 
o especialista. Na pesquisa é 
revelado que a geleira, que já 
foi uma massa glacial única, 
está fragmentada e dividida 
em várias unidades, onde em 
diferentes pontos subjacentes 
às massas rochosas emergem. 

De acordo com o pesquisador 
italiano, os solos cársticos, como 
a Marmolada, são irregulares e 

consistem em colinas. Neste 
caso, se o gelo derreter gradu-
almente, as áreas em relevo apa-
recem, tornando-se fontes de 
calor dentro da própria geleira.

“Esse aspecto, combinado 
com a mudança de albedo - 
quando a neve e gelo refl etem 
muita radiação solar por serem 
brancos, enquanto a rocha mais 
escura refl ete menos - está mi-
nando ainda mais a ‘saúde’ da 
Marmolada, acelerando a fusão 
forte e rápida”, afi rmou Colucci.

Com isso, a geleira pratica-
mente desaparecerá entre 25 
e 30 anos, deixando apenas 
uma pequena cobertura de 
gelo e neve. “O gelo deixará de 
existir. E se, como nos cenários 
climáticos, a temperatura nas 
próximas décadas aumentar a 
uma taxa mais acelerada, essa 
previsão poderá até ser subes-
timada e o desaparecimento da 
geleira poderá ocorrer ainda 
mais rapidamente”, concluiu o 
estudo (ANSA).
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ãoAs autoridades italianas 
prenderam 334 pessoas ontem 
(19), em uma megaopera-
ção contra núcleos da máfi a 
‘Ndrangheta, originária da 
região da Calábria. Entre os 
detidos, estão políticos, advo-
gados, funcionários públicos e 
maçons. A operação, batizada 
de “Renascimento-Scott”, foi 
conduzida por policiais do 
Comando Provincial de Vibo 
Valentia, com coordenação 
das autoridades de Catanzaro.

Alguns dos alvos da ope-
ração foram o ex-advoga-
do parlamentar do partido 
Força Itália Giancarlo Pitelli 
e o prefeito de Pizzo, Gian-
luca Call ipo, do Partido 
Democrático (PD), além do 
ex-conselheiro regional do 
PD Pietro Giamborino. A 

Megaoperação contra máfi a na Itália prende 334 pessoas

Operação resultou na prisão de empresários, funcionários 

públicos, políticos e até policiais.

operação desarticulou vá-
rias organizações ligadas ao 
grupo mafioso ‘Ndrangheta. 
Ao todo, 416 pessoas estão 
sendo investigadas, acusa-
das de crimes de associação 
mafiosa, homicídio, extorsão 
e lavagem de dinheiro.

As autoridades também pe-
diram a apreensão de bens no 
valor de 15 milhões de euros. 
Além da Calábria, a operação, 
cujas investigações levaram 
anos para serem concluídas, 
envolve outras regiões da 
Itália: Lombardia, Piemonte, 
Vêneto, Ligúria, Emilia-Ro-
manha, Toscana, Lazio, Sicí-
lia, Puglia, Campânia e Basili-
cata. Alguns dos investigados 
foram encontrados e detidos 
também na Alemanha, Suíça 
e Bulgária (ANSA).

Giuseppe Garibaldi (1807-1882), 
artífi ce da unifi cação do país. 

A Arma dos Carabineiros da 
Itália recuperou o escudo dado 
de presente pelo povo siciliano 
em 1878 a Giuseppe Garibaldi 
(1807-1882), um dos artífi ces 
da unificação do país, em 
função de seu desembarque 
em Marsala, ocorrido 18 anos 
antes. O escudo havia sido 
doado por Garibaldi à cidade 
de Roma, que o guardara no 
Museu Capitolino e, depois, no 
Museu Nacional do Ressurgi-

Reencontrado escudo de Giuseppe Garibaldi
mento, de onde desapareceu 
sem deixar rastros no início 
dos anos 2000.

Segundo a polícia militar 
italiana, o objeto estava na 
casa de um arquiteto romano, 
mas as investigações para 
reconstruir seu sumiço ainda 
estão em curso. O escudo de 
bronze tem formato circular, 
diâmetro de 118 centímetros 
e pesa cerca de 50 quilos. A 
obra é de Antonio Ximenes, 

pai do conhecido escultor 
Ettore Ximenes, e exibe no 
centro o busto de Garibaldi, 
rodeado por símbolos de suas 
principais batalhas.

Além de sua participação na 
unifi cação da Itália, Garibaldi 
também é personagem impor-
tante na história do Brasil, onde 
atuou na Revolução Farroupi-
lha (1835-1845) - (ANSA).
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Mercado de eventos vive o 
crescimento dos investimentos

Termômetro da 

economia, o setor de 

feiras de negócios 

viveu o otimismo e 

o crescimento dos 

investimentos em 2019.

Passado o período elei-
toral de 2018, sempre 
marcado por incer-

tezas, o primeiro semestre 
foi de boas expectativas em 
relação à economia, que con-
taminaram positivamente o 
ambiente das feiras. Essa 
resposta, tanto dos exposi-
tores, quanto dos visitantes, 
resultou em eventos extre-
mamente bem-sucedidos. 

A Agrishow, por exemplo, 
gerou volume de R$ 2,9 bi-
lhões em negócios, um cres-
cimento de 6,4% em relação 
ao ano anterior, enquanto a 
Plástico Brasil, contou com 
mais de 100 novos exposi-
tores e aumento de 20% na 
área de exposição. O avanço 
do PIB no segundo trimestre 
em 0,4%, acima do esperado 
pelo mercado, reforçou ainda 
a importância de observar as 
feiras de negócios para ma-
pear o mercado econômico. 

Neste resultado, a indús-
tria de transformação, que 
inclui setores como o de 
alimentos e bebidas, por 
exemplo teve alta de 2%. 
Crescimento que também 
foi observado nas feiras do 
segmento como Fispal Tec-
nologia e FiSA, por exemplo. 
Já a indústria da construção 
civil, que cresceu 1,9% no 
período, é um mercado cada 
vez mais explorado pelas 
feiras de negócios e que deve 
crescer ainda mais nos pró-
ximos anos por seu caráter 

promissor em mercados em 
expansão.

No segundo semestre, 
apesar de mais conservador 
em relação às expectativas, 
o mercado de eventos seguiu 
em alta e provou seu papel 
fundamental para geração de 
negócios e fortalecimento da 
economia. Pesquisa divulga-
da pela União Brasileira dos 
Promotores de Feiras, em 
parceria com a NewSense, 
demonstrou que o valor 
do impacto anual gerado 
em eventos de negócios no 
Estado de São Paulo supe-
rou os R$ 305 bilhões. Algo 
equivalente a 4,6% do PIB 
Nacional. 

O estudo também revelou 
que somente no estado de 
São Paulo foram investidos 
por expositores e visitantes 
quase R$ 16,6 bilhões com 
foco na geração de negócios. 
Mais importante do que isso, 
conforme o levantamento, 
a cada R$ 1 investido pelas 
empresas em eventos, R$ 
35 são gerados em retorno, 
o que comprova o papel 
fundamental da cadeia de 
eventos no fortalecimento 
da economia do País. 

Com atualizações positivas 
do mercado em relação a 
projeção do PIB para 2020, 
podemos esperar um próxi-
mo ano ainda mais repleto 
de conquistas para o mer-
cado de feiras de negócios. 
Gerando um novo ciclo de 
crescimento e desenvolvi-
mento para o País.

(*) - É presidente da Informa Markets.

Marco Basso (*)

A Câmara dos Deputados do 
Chile aprovou nesta quarta-fei-
ra (18) o projeto de lei que con-
voca um plebiscito em abril de 
2020 para a população decidir 
se quer uma nova Constituição. 
Em um tenso debate, que durou 
mais de oito horas, o projeto 
passou com 127 votos a favor, 
18 contra e cinco abstenções.

O texto ainda precisa ser 
aprovado no Senado. O pro-
cesso foi acordado entre 
governo e oposição em no-
vembro, com o objetivo de 
encerrar a crise política que 
paralisou o país nos últimos 
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A expansão da energia so-
lar no Brasil aumentou, 
por um lado, a demanda 

por sistemas fotovoltaicos e, 
por outro, a procura por parte 
de profi ssionais interessados 
em entrar para esse lucrativo 
setor, proporcionando uma 
união de fatores que tem 
impulsionado o mercado de 
franquias. 

Lançada no último dia 31 de 
agosto, a rede franqueada da 
distribuidora de painéis fotovol-
taicos Bluesun Solar do Brasil, 
empresa com sede em Limeira, 
já conta com 40 unidades aber-
tas e prevê atingir a marca de 
300 até o fi m de 2020. “Esse 
projeto tinha quase dois anos 
de estudo”, conta o diretor da 
Bluesun, Roberto Caurim. A 
companhia surgiu nos anos 1990 
e já instalou mais de mil sistemas 
fotovoltaicos em todo o país.

A rede de franquias, no entan-
to, possibilitou à distribuidora 
criar, em um curto espaço de 
tempo, uma presença perma-
nente em todas as regiões do 
Brasil. A maior parte das novas 
unidades, segundo Caurim, está 
no Sudeste. “E Minas Gerais é 

D
iv

ul
ga

çã
o

Crescimento do mercado de 
energia solar impulsiona franquias

A companhia surgiu nos anos 1990 e já instalou mais de mil sistemas fotovoltaicos em todo o país

Projeto fotovoltaico da Bluesun Solar do Brasil.

campeão”, diz.
O projeto de franquias será 

um dos destaques da empresa 
na próxima edição da feira 
Ecoenergy, que acontece de 14 
a 16 de abril de 2020, em São 
Paulo, com organização da Cipa 
Fiera Milano, e apresentará as 
principais inovações no mer-
cado de fontes renováveis de 

energia. O modelo de negócios 
adotado pela Bluesun não prevê 
cobrança de royalties iniciais e 
fornece todo o suporte técnico 
para a abertura da franquia, 
algo que pode levar menos de 
uma semana, já que muitos 
preferem o home offi ce. 

“Já as lojas demoram em 
torno de um mês e meio para 

fi car prontas”, explica o dire-
tor. De acordo com Caurim, o 
objetivo é multiplicar o número 
de pessoas trabalhando com a 
Bluesun sem cobrar fortunas 
dos franqueados. “O próximo 
ano vai ser o melhor de todos”, 
prevê o executivo, que fala 
até em dobrar o faturamento 
(ANSA).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ELISEU DE ARAUJO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
lavador, nascido em Osasco, SP (2º Subsdistrito), no dia 07/03/1996, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Melo Rodrigues e de Sueli de 
Araujo Rodrigues. A pretendente: JENIFFER MAYARA MARTINS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 31/07/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Solange Maria Martins.

O pretendente: ANTONIO RAIMUNDO LOPES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Jaburu, BA, no dia 16/03/1960, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Braulio Lopes da Silva e de Raimunda Lopes da Silva. A pretendente: 
ELIANA APARECIDA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 14/01/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, fi lha de Paulo Benedito Bueno de Morais e de Juraci Regina Rossi de Morais.

O pretendente: ALLAN SICSIC, estado civil solteiro, profi ssão relações públicas, nascido 
em Saint-Denis, Seine-SaintDenis, França, no dia 10/04/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Hervè Sicsic e de Roxane Cristina Marinho da Costa. A 
pretendente: RENATA VIDAL DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de mkt, 
nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 06/11/1981, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Luiz Fernando de Souza e de Neuza Pereira Vidal de Souza.

O pretendente: LUIZ WAMBERTON DE OLIVEIRA FRANCO, estado civil divorciado, 
profi ssão marceneiro, nascido em Mossoró, RN, no dia 10/05/1980, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato Franco e de Antonia Rumão de 
Oliveira Franco. A pretendente: RITA DE CÁSSIA FRANCA MARINHO, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em Mossoró, RN 4º Ofício), no dia 21/11/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Maria Francisca Franca Marinho.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOÃO MESSIAS DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Varginha, MG, data-nascimento: 08/09/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ongaro de Souza e de Maria 
Aparecida Bueno de Souza. A pretendente: CASSIA BATISTA DA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/09/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Cicero da Silva e de Adelia Batista da Silva.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GABRIEL LOPES, profi ssão: autonômo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/01/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Alice Lopes. A pretendente: KAREN KRÍCIA 
VIEIRA REIS, profi ssão: atendente de sac I, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ipiaú, BA, data-nascimento: 22/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joelson Santiago Reis e de Marla Kricia Santos Vieira.

O pretendente: WELLINGTON DE JESUS BENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 20/04/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Bento e de Gloria de 
Fatima Azarias Bento. A pretendente: THALITA ALMEIDA LUZ, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 29/04/1994, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Adaimilton Luz e de Fatima 
Aparecida de Almeida Luz.

O pretendente: FIDEL ERNESTO DÍAZ ANDINO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em La Tunas, Cuba, no dia 25/06/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fidel Díaz Ascencion e de Nilda Francisca 
Andino Tamayo. A pretendente: TATIANA MARTA VERZA, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Dois Vizinhos, PR, no dia 01/02/1978, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Gotardo Agustinho Verza e de Lucia Helena 
Mezzomo Verza.

O pretendente: DARCI ALVES RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em Iguape, SP, no dia 22/02/1957, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Ribeiro e de Maria José Agostinho Ribeiro. A pretendente: 
ALAIDE MARIA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em 
Vitória da Conquista, BA, no dia 22/11/1959, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, fi lha de Pompilio José dos Santos e de Anésia Maria de Jesus.

O pretendente: DAVID MINATO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão monta-
gem, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 17/04/1977, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Andrade Neto e de Marilza Minato 
de Andrade. A pretendente: MÔNICA ROCHA DE FARIA, estado civil divorciada, 
profi ssão gargatia de qualidade, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 25/07/1972, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Paulo José de Faria e 
de Clotilde Rocha de Faria.

O pretendente: HIAGOR INACIO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Pombal, PB, no dia 12/10/1995, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Inacio de Sousa e de Tereza da Silva Pereira 
Sousa. A pretendente: ANNA ISABEL PIZANTE MILLAN, estado civil solteira, profi ssão 
garçonete, nascida nesta Capital, Santa Cecília, SP, no dia 23/03/1992, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Marcos del Nero Millan e de Maria 
Cristiana Pizante Millan.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: GUILHERME APARECIDO DE SOUZA,  estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar mecânico, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (24/04/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Aparecido de Souza e de Marli 
Batista de Miranda Souza. A pretendente: CAROLINA PAIVA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (01/03/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlene Paiva da Silva.

O pretendente: RONALDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (21/02/1971), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Ferreira da Silva e de 
Ana Lopes da Silva. A pretendente: MARIA CRISTINA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (14/10/1971), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecilia Barbosa.

O pretendente: CAIQUE VICTOR COSTA MUNHOZ, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Guarulhos - SP (Registrado neste Subdistrito, Cangaíba), no dia 
(31/01/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Caio 
Cesar Munhoz e de Perla Costa. A pretendente: JOSIANE CAMPOS ARAUJO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Guaianases - 
SP, no dia (13/11/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jailton da Silva Araujo e de Maria Sandra Campos de Oliveira Araujo.

O pretendente: CELSO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
nesta Capital, Cangaíba  - SP, no dia (11/12/1970), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jordilino Rodrigues e de Maria Aparecida de Maria Rodrigues. 
A pretendente: JOSENÍ DANTAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Barra de Santa Rosa - PB, no dia (30/08/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Joselina Dantas da Silva.

O pretendente: ABRAHÃO CLAUDIO BONIFACIO, estado civil divorciado, profi ssão 
caldeireiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (04/07/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bonifacio e de Vera Lucia Gonçalves 
Bonifacio. A pretendente: REGIANE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente de PCP, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/04/1975), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando dos Santos e de 
Conceição Maria dos Santos.

O pretendente: LEONARDO ALEXANDRE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 11/01/1994, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernandes de França Filho e de 
Maria Ilzanira Alexandre. A pretendente: NATHALIA PARULA AGUIAR HORA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 
19/04/1996, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de João Aguiar 
Hora e de Valmira Parula Hora.

O pretendente: ALEXANDRINO ESTEVAM RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Passa e Fica, RN, no dia 10/08/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Estevam Ribeiro e de Lindomar Roberto 
Ribeiro. A pretendente: ELANE MARTINS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente, nascida em Nova Cruz, RN (Registrada em Passa e Fica, RN), no dia 04/11/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Manoel Santana de Lima 
e de Maria Martins de Lima.

O pretendente: GUILHERME BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão paralegal, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 26/03/1992, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Pacheco dos Santos 
e de Ana Maria Barros dos Santos. A pretendente: THAIS STAMBONI, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 
12/08/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Delcio 
Stamboni e de Sirlene da Silva.

O pretendente: LUIS CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletri-
cista, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 30/01/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Fidelis da Silva e de Luzinete Fidelis da 
Silva. A pretendente: ROSEMEIRE DA MATA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 22/09/1968, residente e 
domiciliada em São Palo, SP, filha de José Martinho Silva e de Margarida Ostaquio 
da Mata Silva.

O pretendente: VICTOR RODRIGUES RORATO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
informatica, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (25/06/1996), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maury Dias Rorato e de Marilene de Oliveira 
Rorato. A pretendente: GABRIELLE CAMARA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/03/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lopes dos Santos e de Luzia Cabral Camara.

O pretendente: JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de moinho, nascido em Bezerros - PE, no dia (08/09/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Tupiracy da Silva e de Valdenice Cle-
mente da Silva. A pretendente: MARIANA KETHLEN DE CARVALHO FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, no dia (07/05/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jeosafa dos Santos Ferreira e de Luciana Jurema de Carvalho.

O pretendente: SIMÃO SIVI BUNGA, estado civil divorciado, profi ssão gestor de recurso 
humanos, nascido na Angola, no dia (25/05/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Simão Bunga Primeiro e de Elizabeth Sivi. A pretendente: CARO-
LINA PEREIRA DA LUZ, estado civil solteira, profi ssão tradutora, nascida nesta Capital, 
Perus - SP, no dia (27/06/1988), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Rubem Álvaro da Luz e de Maria Eluiza Pereira da Luz. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (06/01/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Milton dos Santos Ferreira e 
de Helena Maria da Silva Gonçalves. A pretendente: PALOMA ARAUJO DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no 
dia (27/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Benedito Fernandes dos Santos e de Silvina Missias de Araujo.

O pretendente: MARCO AURELIO FRAGOSO RENTAS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (24/12/1991), residente e domi-
ciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Robson Galeote Rentas e de Miriam de 
Lourdes Chiari Fragoso Rentas. A pretendente: LAÍS HELENA DE OLIVEIRA SIMONI, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no 
dia (01/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nelson Simoni e de Monica de Oliveira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LUAN ROBSON DOS REIS FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido em Suzano - SP, no dia (01/02/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clelio Aguiar Freire e de Joanice Maria dos Reis 
Freire. A pretendente: JESSICA TEODORO DUARTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (28/02/2001), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Duarte Filho e de Cristiane Teodoro.

Câmara do Chile aprova plebiscito para nova Constituição
meses. A realização de uma 
nova Constituição é um dos 
principais pedidos dos mani-
festantes que tomam as ruas 
chilenas desde outubro, já que 
a atual Carta Magna é herança 
da ditadura Pinochet.

Caso os cidadãos decidirem 
reescrever o documento, a 
Assembleia Constituinte será 
eleita em outubro de 2020, 
junto com as eleições regionais 
e municipais. O órgão funcio-
nará por nove meses, mas esse 
tempo poderá ser prorrogado 
por mais três em caso de ne-
cessidade (ANSA).

A nova Constituição é pedido dos manifestantes que 

tomaram as ruas chilenas. 
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Refl exões Refl exõesRefl exões
Novo Espaço

 Cartas sagradas das bênçãos do mundo

Amado,
Um novo espaço foi criado no corpo energético da 

Terra, com as energias signifi cativas das trevas sendo 
liberadas para que a Nova Terra possa literalmente 
inspirar mais profundamente a luz sagrada que cresce 
diariamente em sua realidade encarnada.

Há alguma desorientação que vem com uma mudan-
ça tão forte, que afrouxou as energias previamente en-
trincheiradas e criou novas correntes de movimento.

O que estava estagnado agora tem a possibilidade 

de ser transformado e transmutado, e muitos projetos 
da luz na Terra podem avançar agora de maneiras que 
não eram possíveis antes.

Ainda existem energias mais profundas das trevas 
que aguardam liberação, mas foi dado um grande 
passo à frente no planeta Terra e em todos os seres 
que nela vivem e como uma parte dela.

Que todos os seres sejam abençoados, amém. 
Recebido por Mashubi

https://www.worldblessings.net

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

A transformação das 

empresas não é mais 

uma questão de ‘será 

que acontecerá? ’, mas 

sim de ‘em que momento 

acontecerá’. 

E o mercado trata de res-
ponder rapidamente esta 
indagação: a jornada já está 
acontecendo! A Transforma-
ção Digital é um processo 
amplo com mudanças pro-
fundas e estruturais, cujas 
empresas buscam melhorar 
e até reinventar seu negócio 
e seus modelos de operação. 

O processo que vivemos 
atualmente é decorrência da 
transformação que a socie-
dade está passando e que, 
consequentemente, abrange 
o campo dos negócios, onde 
está diretamente relacionado à 
inovação e aplicação de novas 
tecnologias. 

A transformação, encarada 
como diferencial estratégico, 
atualmente é vista como uma 
questão de sobrevivência para 
as companhias, ainda mais se 
considerarmos que os consu-
midores não querem somente 
produtos ou serviços tradi-
cionais, como também procu-
ram respostas satisfatórias e 
experiências extraordinárias 
com a mesma agilidade em 
que surgem suas necessidades. 

Mas afi nal, como alcançar 
os objetivos do negócio na 
jornada digital? Para iniciar, 
precisamos ter em mente que 
uma empresa não se torna 
digital de um dia para o outro, 
a jornada é contínua. Nesse 
contexto, é necessário partir 
dos objetivos do negócio e fazer 
um diagnóstico do nível de ma-
turidade completo do ambiente 
empresarial que a organização 
está inserida. Como? 

Avaliando o negócio, seus 
processos e suas tecnologias, 
bem como a experiência que 
proporciona aos seus clientes, 
seus concorrentes e até outras 
operações distintas, e que 
tragam insights de modelo de 
negócio e benchmarking para 
a aplicação de tecnologias. 
A partir daí, são propostas 
alterações do negócio e dos 
processos ou até novos mo-
delos de operação alinhados 
às necessidades da empresa 
e às tecnologias que serão 

habilitadoras para a jornada. 
Depois, é necessário traba-

lhar na cultura da organiza-
ção, mudança de mindset da 
liderança, o engajamento e a 
participação dos colaborado-
res, além de apoiar iniciativas 
de inovação que aceite erros e 
estimule a criatividade. Esta é 
uma das fases mais complexas 
da jornada, pois trata-se de 
mudança de pessoas que es-
tão com as cabeças moldadas 
por anos de atuação e geren-
ciamento com determinado 
modelo de negócio. 

O investimento em treina-
mentos para ter pessoas ca-
pacitadas é outro fator chave 
para o sucesso, pois sem isso 
a operação futura não será 
autossustentável. Adicional-
mente, temos a mudança da 
área de TI para uma atuação 
alinhada com a estratégia e às 
necessidades do negócio e não 
somente como suporte e apoio 
operacional. 

O resultado das fases acima 
trará insumos como o conhe-
cimento da operação, o que 
pode e precisa ser mudado, ou 
seja, a situação atual e o delta 
para o desejado em relação 
aos processos e tecnologias. 
Desta forma, deve-se estipular 
objetivos de longo prazo sub-
divididos em metas realistas 
e alinhadas com o objetivo 
e, depois, monitorá-las em 
perspectivas fi nanceiras, qua-
litativas e estratégicas. 

Um ponto importante é que 
deve haver sinergia entre negó-
cio e tecnologia, ou seja, visão 
de operação integrada para 
criação de processos simples 
ágeis e modelos de negócios 
mutantes e digitais. 

Considerando que estamos 
vivendo em um mundo volátil, 
incerto, complexo e ambíguo, 
que traduz muito bem os 
desafi os enfrentados no âm-
bito empresarial, é importante 
iniciar a jornada digital o mais 
rápido possível e ser proativo 
às mudanças, independente 
do atual nível de maturidade 
que sua empresa esteja, pois 
somente assim as companhias 
alcançarão o sucesso na jorna-
da digital. 

(*) - É gerente de Digital Consulting da 
Engineering, companhia global de TI e 

Consultoria especializada em Transfor-
mação Digital  (http://br.engineering).

Quais são os passos para 
alcançar os objetivos 
na jornada digital? 

Paulo França (*)
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PIANISTA
ESTATUIR
RURACE
AMARILIS
DOGCAT

GENERORA
AMABIS
RASPAIO

MANDELAS
MTLASTA

TEORMOI
AMOSTRA

A

Em que
não há in-
terrupção

Meu, em
francês

Corrida,
em inglês

Hot (?),
cachorro-

quente

Técnica
de desci-

da de
paredões

Não fazer
o (?): não

ser do
agrado

Qualquer
entidade
do Can-
domblé

Sigla
oficial da
África do

Sul

Linguiça
de

feijoadas

Veste
feminina
de vários
tamanhos

Começar,
em inglês

Nelson
(?): lutou
contra o

apartheid

Grito de
lutas

marciais
Santa

(abrev.)

Estátua
da ilha de
Páscoa

Dosagem
de álcool

nos
drinques

Programa 
jornalísti-

co
Aparar as

(?):
superar

pequenas 
diferenças

Identifica
chamadas
Desenho
na pele

Ácido (?), líquido muito
reativo e
oxidante
(Quím.)

Comum;
habitual

Aromatizante de
licores

Teatro e atração
turística de Curitiba

O que
toca piano
Estabele-
cer por lei

Flor orna-
mental 
de um

vermelho
brilhante,
originária
da Ásia

Pedido de
shows
Árvore

europeia

Petisco oferecido
pelas degustadoras
no supermercado

Agnaldo
Timóteo,
cantor

brasileiro
(?) 

Lessa,
diretora
teatral

3/dog — mon. 4/moai — race. 5/álamo — start. 8/estatuir.
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Em dupla votação os depu-
tados votaram a favor de 
duas acusações contra 

o atual Presidente americano, 
tanto de abuso de poder, quanto 
de obstrução ao Congresso. 

O processo tem poucas 
chances de passar pelo Senado, 
afi nal, o governo possui maioria 
no senado. Fernando Bergallo, 
Diretor de Câmbio da FB Ca-
pital, afi rma que o processo 
não vai acontecer de fato. “Na 
verdade, o processo não vai 
acontecer, vai cair quando 
chegar ao Senado. Logo, não 
terá impacto algum”, diz. 

Para Jefferson Laatus, Estra-
tegista-Chefe do Grupo Laatus, 
o impeachment não preocupa, 
já que o processo é diferente 
para cada país. “Diferentemen-
te do Brasil, quando o processo 
passa na câmara o Presidente 
ainda não é afastado”. O Estra-
tegista-Chefe ressalta que mais 
de 50% das cadeiras do Senado 
americano são republicanas. 
“Vale lembrar que das 100 
cadeiras do senado, 53 são re-
publicanas. A oposição precisa 
de 67 cadeiras para aprovar o 
impedimento de Trump, o que 
torna praticamente impossível 
a aprovação”, afi rma. 

Laatus pontua que o processo 
aumentou a popularidade para 

Impeachment de Trump 
‘não passará’ no Senado
O processo de impeachment de Donald Trump foi aprovado na Câmara dos Deputados dos EUA

O processo não vai acontecer, vai cair quando chegar ao Senado.

Trump e pode estar sendo, de 
certa forma, positivo. “Por in-
crível que pareça, esse processo 
tem sido positivo para ele. A 
popularidade dele aumentou, 
e a rejeição do impeachment 
também aumentou bastante”, 
afi rma. 

André Alírio, Operador de 
Renda Fixa e Economista da 
Nova Futura Investimentos, 
aponta que o mercado está 
monitorando as movimenta-

ções e o dólar não apresentou 
alterações signifi cativas. “No 
começo do dia o dólar, com 
relação as outras moedas, não 
mostrou um resultado tão di-
ferente de direção. Então, não 
temos nenhum tipo de impacto 
no Brasil”. Alírio afi rma que o 
processo não deve passar no 
Senado. 

“Tudo indica que o processo 
não passará, até porque eles 
mesmos estão totalmente 

engajados no governo”. Para 
Alírio, o impeachment deve 
ser uma estratégia para as 
eleições. “A grande questão 
é que esse impeachment vai 
servir como antecipação das 
eleições, embora os EUA já te-
nham as primárias partidárias, 
o impeachment vai servir para 
desgastar o máximo o presi-
dente Trump, para desgastar o 
candidato adversário”, fi naliza 
(AI/Gueratto Press).
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carne, pesquisar por preços 
em diferentes lugares é rotina 
obrigatória para os pequenos e 
médios comerciantes. De acor-
do com o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea), a arroba do boi 
gordo no Estado de São Paulo 
teve alta de 35%,– chegando 
a R$ 231.

A menu - startup de tecnolo-
gia voltada para comercializa-
ção de bens de consumo dispõe 
para seus clientes - comercian-
tes, donos de bares, pizzarias 
e restaurantes - mais de 20 
mil produtos por meio de um 
marketplace. “É possível subs-
tituir um prato de proteína bo-
vina por cortes menos nobres; 
como o  patinho ou acém, por 
exemplo. O comerciante pode 
acrescentar no seu cardápio 
uma opção de carne que seja 
de mais baixo custo” comenta 

Carne: dicas para o comerciante driblar os altos preços
tem uma fi cha técnica apurada 
e não sabe qual o tamanho da 
porção de carne que ele serve 
no prato, está na hora de saber. 
Ele deve medir o tamanho da 
porção e ter conhecimento do 
impacto no custo do prato. 
Nesse momento de crise, isso 
se torna ainda mais relevante”, 
afi rma. 

Se o comerciante não dimi-
nuir a quantidade da porção, ele 
vai precisar aumentar o preço 
que ele cobra pelo prato. “E aí, 
é importante engajar a equipe; 
explicar o porquê aumentou e 
quais são as outras opções. Os 
funcionários precisam estar 
confortáveis de que não é um 
repasse para colocar dinheiro 
no bolso no dono do estabele-
cimento”, justifi ca.

Fonte e mais informações:
(https://menu.com.vc/).

É possível substituir um prato de proteína bovina por cortes 

menos nobres. 

Gustavo Penna, Co-fundador 
da Menu. 

O comerciante que faz com-
pra pelo menos uma vez duran-
te a semana, para completar 
seu estoque, tem prestado 

mais atenção em relação ao 
valor do produto que faz toda 
a diferença no processo de pós-
venda. O cálculo permite que o 
comerciante saiba quanto ele 
investiu. “Se o restaurante não 

O número de empresas com contas 
em atraso e registradas nos cadastros 
de devedores cresceu 4,22% em 
novembro de 2019, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. 
Apesar da alta, o dado sinaliza uma 
desaceleração na quantidade de 
atrasos. Em novembro de 2018, o 
crescimento havia sido de 9,01% e 
em outubro de 2019, a alta consta-
tada foi de 5,55%. Os dados foram 
apurados pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil).

Outro número que reforça a perda 
de folego da inadimplência entre as 
empresas é que, em novembro, houve 
uma queda de -0,74% no volume 
de dívidas não pagas em nome de 
pessoas jurídicas. Em igual período 
do ano passado, fora verifi cado uma 
alta de 6,84% no crescimento das 
dívidas atrasadas.

Para o presidente da CNDL, José 
Cesar da Costa, o crescimento desa-
celerado da inadimplência é resulta-
do da melhora gradual da economia. 
“Dados da economia sinalizam uma 
melhora gradual das concessões 

Inadimplência das empresas desacelera

de crédito, inclusive com a Selic 
menor. A pequena diminuição do 
desemprego e a lenta retomada da 
renda dos trabalhadores também 
são fatores que podem ter aliviado 
o caixa das empresas, fazendo com 
que o volume de atrasos cresça a 
um ritmo menor do que em anos 
anteriores”.

O crescimento mais modesto do 
número de empresas negativadas 

em novembro foi puxado por três re-
giões que apresentaram alta abaixo 
da média nacional, como a pequena 
variação de 0,05% do Nordeste, 
alta de 3,57% no Norte e 2,93% no 
Centro-Oeste. Já no Sudeste, a alta 
foi de 4,97% no volume de empre-
sas inadimplentes, enquanto no Sul 
houve um crescimento de 7,89%, a 
maior entre as regiões pesquisadas 
(AI/CNDL/SPCBrasil).
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Dados sinalizam uma melhora gradual das concessões de crédito.
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Especial

Léo Rodrigues/Agência Brasil

A Vale anunciou a conclusão de obras 
que vinham sendo realizadas com o 

objetivo de garantir que, no período chu-
voso, o Rio Paraopeba não seja poluído 
por novos fluxos da lama que vazou após 
o rompimento da barragem ocorrido em 
janeiro deste ano em Brumadinho (MG). 
São diversas estruturas integradas. As 
construções foram prometidas em junho 
e vinham sendo finalizadas gradativa-
mente nos últimos meses. 

De acordo com a mineradora, elas 
contribuirão para uma redução signifi -
cativa da turbidez da água do rio. “Após 
as primeiras chuvas mais intensas, que 
aconteceram nos meses de outubro, 
novembro e começo de dezembro, a 
avaliação do resultado alcançado até o 

momento é positiva. As estruturas cum-
priram o objetivo conceitual do processo 
de reduzir o carreamento de sedimentos 
para o rio”, diz a Vale.

Na tragédia de Brumadinho, 257 pes-
soas morreram, a maioria empregados 
da própria mineradora e de empresas 
terceirizadas que atuavam na mina onde 
estava a barragem. O Corpo de Bombeiros 
continua trabalhando na busca por 13 
desaparecidos.

As obras incluíram ainda a remoção dos 
rejeitos em trechos do Rio Paraopeba por 
meio de dragagem. Todas estas interven-
ções foram previstas no Plano de Conten-
ção de Rejeitos, apresentado pela Vale aos 
órgãos públicos após o rompimento da 
barragem.

Divulgação/Vale

As obras contribuirão para uma redução signifi cativa da turbidez da água do rio.
Somente entre a barragem que se rompeu 

e a confl uência do Ribeirão Ferro-Carvão 
com o Rio Paraopeba, foram construídas três 
grandes estruturas de contenção, sendo duas 
barreiras hidráulicas fi ltrantes e um dique, 
além de 25 pequenas barreiras estabilizantes. 
Neste trecho, ainda está depositado o maior 
volume de rejeitos que vazou.

A Vale também implantou uma Estação 
de Tratamento de Água Fluvial, que entrou 
em funcionamento em maio. Desde então, 
cerca de 3 bilhões de litros de água foram 
captados, tratados e devolvidos ao Rio Pa-
raopeba. Segundo a mineradora, o conjunto 
de intervenções demandou até o momento 
cerca de R$ 500 milhões e deve alcançar R$ 
1,8 bilhão até 2023. 

Estão nos planos também obras em Cór-
rego do Feijão, comunidade de Brumadinho 
mais afetada na tragédia. A Vale informou 
que um projeto de requalifi cação urbana 
chamado território-parque inclui diversas 
ações de melhoria da infraestrutura, tais 
como pavimentação e urbanização de ruas 
e reformas de casas e estruturas. 

São previstas ainda medidas para reativar a 
economia, desenvolver o turismo local e pre-
servar a memória das vítimas do rompimento. 
De acordo com a mineradora, o projeto foi 
elaborado após um processo de escuta que 
identifi cou as principais reivindicações da 
comunidade. “A proposta é que as primei-
ras obras sejam concluídas e entregues em 
dezembro de 2020”, diz a Vale.

Vale entrega obras que visam reduzir 
chegada de lama ao Rio Paraopeba

A retomada do mercado de 
trabalho deve ser lenta e apoiada 
principalmente no setor informal da 
economia

Kelly Oliveira/Agência Brasil

A conclusão é do Relatório de Infl ação, divulgado trimes-
tralmente pelo Banco Central (BC). O BC divulgou dois 
estudos sobre o mercado de trabalho. Em um deles, con-

cluiu que “o processo de recuperação do mercado de trabalho 
observado nos últimos anos tem se apoiado primordialmente 
no setor informal, diferentemente do que foi observado no 
ciclo de expansão que precedeu a última recessão”.

“O movimento pode estar associado não apenas ao gra-
dualismo que caracteriza a retomada da atividade econô-
mica, mas também a fatores tecnológicos que ampliaram 
as possibilidades de se ofertar trabalho autonomamente”. 
O diretor de Política Econômica do BC, Fabio Kanczuk, 
afi rmou que o avanço da tecnologia, como desenvolvimento 
por exemplo de aplicativos como do Uber, estimula o setor 
informal. “Essa recuperação no mercado de trabalho tem se 
dado por um aumento relativo do setor informal. Uma das 
atividades é transportes como Uber e outros aplicativos”.

Segundo o BC, entre o quarto trimestre de 2016 e o ter-
ceiro trimestre de 2019, o contingente de trabalhadores 
informais apresentou expressiva elevação (12%), contri-
buindo com 5 pontos percentuais do aumento de 4,7% da 
população ocupada.

“A maior parte da contribuição decorreu de aumentos 
de empregados nos segmentos do setor privado sem 

Retomada do mercado de trabalho 
é lenta e se apoia na informalidade

O processo de recuperação do mercado de trabalho tem se apoiado no setor informal.

Arquivo/ABr

carteira e, principalmente, de trabalhadores por conta 
própria”, explica o BC. Já o emprego formal apresen-

tou queda de 0,4%, nesse 
período.

Em relação aos rendi-
mentos médios, segundo o 
relatório, houve incrementos 
de 4,4% e 4,3% para os tra-
balhadores formais e infor-
mais, respectivamente, in-
terrompendo as tendências 
observadas na fase anterior. 
“A massa de rendimentos 
acumulou alta de 7,5% no 
período, com a maior parte 
(4,6 pontos percentuais) 
repercutindo elevações da 
população ocupada e do 
rendimento médio dos tra-
balhadores informais.”

Em outro estudo, o BC diz 
que “períodos de contração 
econômica e recuperação 

gradual, como o vivenciado pela economia brasileira nos 
últimos anos, podem provocar aumento da subocupação, 
saída de pessoas do mercado de trabalho por desalento e 
entrada de pessoas oferecendo trabalho para complementar 
a renda domiciliar”.

“Simultaneamente, inovações tecnológicas e alterações 
da legislação têm contribuído para a fl exibilização das 
relações trabalhistas nos últimos anos”, acrescenta o 
BC. Os subocupados são aqueles que trabalharam por 
menos de 40 horas semanais, estavam disponíveis e 
gostariam de trabalhar por mais horas. Os desalentados 
são pessoas que gostariam de ter um trabalho e estavam 
disponíveis para trabalhar, mas não realizaram busca 
efetiva por trabalho.

Nesse contexto, diz o BC, “medidas mais amplas de 
subutilização da força de trabalho – comparativamente 
à usual taxa de desocupação (TD) – ganham relevância 
para avaliação do nível de ociosidade no mercado de tra-
balho”. “A evolução recente dos indicadores alternativos 
sugere retomada mais lenta do mercado de trabalho do 
que a apontada pela TD [taxa de desocupação], evolução 
explicada, em parte, pelo aumento dos subocupados”, 
concluiu. 

Foram instaladas estruturas de dragagem para retirar lama do Rio Paraopeba.

Divulgação Vale
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