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“Feliz, feliz Natal, que nos 
possa levar de volta às 
ilusões dos dias da nossa 
infância, recordar ao idoso 
o prazer da sua juventude, 
e transportar o viajante de 
volta à sua própria lareira e 
ao seu lar tranquilo”.
Charles Dickens (1812/1870)
Romancista inglês 
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MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

Neste fi m de ano, quase 
metade (47%) dos 
empresários do ramo 

de supermercados estima 
que o volume de vendas fi cará 
no mesmo nível do de 2018. 
Segundo sondagem divulgada 
pela Abras, 37% dos gestores 
acreditam que as comemora-
ções natalinas e de réveillon 
vão impulsionar o consumo. 
Para obter as respostas, a 
entidade aplicou um questio-
nário online, que encaminhou 
a 92 redes supermercadistas 
de todas as regiões do Brasil.

A Abras estima que, no 
período, as vendas aumentem 
7,85%. Além dos empresá-

Vendas de fi m de ano em 
supermercados devem
se igualar às de 2018

rios que acreditam em uma 
variação positiva do índice ou 
em um quadro de estagnação, 
há uma terceira parcela, com 
menos otimismo. Ao todo, 16% 
acreditam que o desempenho 
será pior do que o do ano pas-
sado. Entre os empresários 
que expressam confi ança, a 
projeção de crescimento é de 
12,3%, superando o resultado 
esperado. 

A expectativa é que as ven-
das do item mais tradicional 
nas festas natalinas, o peru, 
apresentem aumento de 14%, 
o que representa mais 6,9 
pontos percentuais em relação 
a 2018. Em nota, a associação 

complementa as informações 
do panorama de fechamento 
do ano para o setor. “Dos su-
permercadistas entrevistados, 
45% irão contratar mão de obra 
temporária, ante 33% em 2018, 
crescimento impulsionados 
pelo aumento no movimento 
nas lojas durante o fi nal do ano 
e ao melhor desempenho do 
varejo em 2019”.

Quanto ao mercado de carne 
bovina, o presidente da Abras, 
João Sanzovo Neto, afi rma que 
o consumidor deve continuar 
pagando mais pelo produto. 
“O próprio governo já se pro-
nunciou dizendo que o preço 
estava defasado e, mesmo 

De acordo com a Abras, a tendência é que todos os produtos fi quem 7,1% mais caros,

na comparação com 2018.

com uma eventual queda nas 
exportações à China, o preço 
da carne não deverá baixar”. 
Ele recomenda que os clientes 

economizem nas festas de fi m 
de ano adotando um cardápio 
com outros tipos de proteína, 
“como os suínos, as aves e pei-

xes”. A tendência é que todos 
os produtos fi quem 7,1% mais 
caros, na comparação com 
2018 (ABr).

Valor do IPVA 
Os proprietários de veículos regis-

trados no Estado de São Paulo podem 
conferir o valor do IPVA de 2020 
em toda a rede bancária. A consulta 
pode ser realizada nos terminais de 
autoatendimento, pela internet ou 
diretamente nas agências, bastando o 
número do Renavam do veículo. Tam-
bém é possível verifi car diretamente 
no portal da Secretaria da Fazenda, 
mediante o número do Renavam e 
placa do veículo, em (portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/ipva/).

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que a redução da taxa bá-
sica de juros, a Selic, resultará 
em uma economia de R$ 110 
bilhões para os cofres públicos. 
Esta semana, após reunião 
do Copom, o Banco Central 
decidiu reduzir a Selic em 0,5 
ponto percentual, chegando a 
4,5% – o menor percentual já 
registrado. “Só de juros, ano 
que vem, vamos pagar menos 
R$110 bilhões em juros. Esta-
mos recuperando o Brasil. Não 
é fácil”, disse ao deixar o Palácio 
do Alvorada.

Perguntado sobre a possibi-
lidade de a equipe econômica 
criar uma nova modalidade 
de juros, incidente sobre ope-
rações bancárias eletrônicas, 
Bolsonaro disse que a questão 
ainda está sob estudo. “O que 
o Guedes (ministro) quer na 
verdade é substituir impostos, 

“Estamos recuperando o Brasil. Não é fácil”, disse Bolsonaro ao 

deixar o Palácio do Alvorada.

A expectativa de infl ação dos 
consumidores brasileiros para 
os próximos 12 meses, ou seja, 
a taxa acumulada de janeiro 
a dezembro de 2020, deverá 
fi car em 4,8%, segundo pes-
quisa realizada neste mês pela 
FGV. A taxa é a mesma obtida 
na pesquisa do mês anterior, 
para o período acumulado de 
dezembro de 2019 a novembro 
de 2020.

Em dezembro do ano pas-
sado, no entanto, os consumi-
dores estimaram uma infl ação 

de 5,4% para o ano de 2019. A 
expectativa é calculada com 
base em entrevista com con-
sumidores, que respondem à 
pergunta: na sua opinião, de 
quanto será a infl ação brasileira 
nos próximos 12 meses?

A infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE), 
acumula taxa de 3,27%, se-
gundo dados consolidados de 
novembro (ABr).

Taxa ofi cial medida pelo IPCA acumula índice de 3,27%

em novembro.

A maior árvore de Natal do 
mundo foi acesa na cidade 
de Gubbio, aos pés do Monte 
Ingino, no centro da Itália, 
depois de levar quatro meses 
para ser montada. Possui 750 
metros de altura, 350 metros 
de largura e se estende por 
uma área que corresponde a 
pouco menos de 30 campos 
de futebol. Somente a estrela 
cadente, localizada no topo, 
tem cerca de mil metros. 

Os 950 pontos de iluminação 
estão ligados a 7500 metros 
de cabos elétricos ligados a 

1350 plugues. Toda a árvore é 
alimentada por luzes de baixo 
consumo, que usam apenas 
35Kw. Ao todo, são 250 luzes 
amarelas utilizadas no topo, 300 
para criar a imagem da árvore 
e 400 coloridas para preencher 
a decoração. 

A árvore é montada há 39 
anos e desde 1991 é reconhe-
cida pelo Guinness World Re-
cords como a maior árvore de 
Natal do mundo. Por estar em 
uma montanha, pode ser vista 
de vários locais da cidade até 
14 de janeiro de 2020 (ANSA).

Ela permanecerá iluminada até 14 de janeiro de 2020.
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Arquivo/ABr

Divulgação

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, garantiu que a 
reforma tributária será a prio-
ridade do Senado no primeiro 
semestre de 2020. Em um café 
da manhã com jornalistas na 
residência ofi cial, na sexta-feira 
(20), ele disse também que a 
Casa não aceitará nenhuma 
nova taxação aos moldes da 
CPMF ou um imposto sobre 
transações digitais. 

Ele defendeu um novo siste-
ma tributário menos burocrá-
tico e que, de fato, aconteça. E 
sublinhou o papel da comissão 
mista que tratará do assunto 
durante o recesso parlamen-
tar, para consolidar um texto 
de consenso em até 90 dias. 
Sinalizou ainda um acordo entre 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Arquivo/ABr/EBC

Marcos Brandão/Ag.Senado

A venda de títulos públicos a 
pessoas físicas somou R$ 1,865 
bilhão em novembro, informou 
o Tesouro Nacional. O valor 
vendido por meio do programa 
Tesouro Direto é o melhor da 
história para o mês, superando 
o recorde anterior, de R$ 1,840 
bilhão em novembro de 2016. O 
número de investidores ativos 
somou 1.172.771. Apenas no 
mês passado, 1.355 partici-
pantes passaram a investir em 
títulos públicos. O número de 
investidores cadastrados tota-
lizou 5.431.958 pessoas.

Os títulos mais vendidos fo-
ram vinculados à infl ação ofi cial 

As vendas abaixo de

R$ 1 mil concentraram

66,6% do volume. 
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Bolsonaro: queda da Selic ‘traz 
economia’ de R$110 bilhões em 2020

presos injustamente. Também 
comentou a possibilidade 
de serem criadas taxas para 
consumidores de energia que 
fazem uso de painéis solares. 
“Quem decide essa questão é 
a Aneel. Se depender de mim, 
quem quiser colocar energia 
solar em sua casa terá imposto 
zero”. Recentemente a Aneel 
decidiu abrir uma consulta 
pública para rever as regras 
que tratam da chamada geração 
distribuída.

Elaborada em 2012, a resolu-
ção que trata da micro e minige-
ração de energia distribuída diz 
que o consumidor pode tanto 
consumir quanto injetar na 
rede de distribuição a energia 
produzida. Esse excedente fi ca 
como crédito e pode ser usado 
para o abatimento de uma ou 
mais contas de luz do mesmo 
titular (ABr).

porque é difícil ser patrão no 
Brasil. Qualquer fi scal que che-
gar na sua empresa vai achar 
uma maneira de te multar. Para 
você ser patrão aqui, precisa 
ser herói”, disse o presidente.

Sobre o indulto de Natal, o 
presidente disse que, apesar 
de ainda não ter assinado, já 
decidiu que a medida, desti-
nada ao conceder perdão a 
presos, benefi ciará policiais 

Maior árvore de Natal 
do mundo é acesa

na Itália

Brasileiros acreditam 
que infl ação fechará 

2020 em 4,8%

Presidente do Senado 
diz que reforma 

tributária é prioridade

Pessoas físicas 
compraram R$ 1,865 

bilhão em títulos públicos

Senado e Câmara, que possibi-
litará a aprovação da matéria já 
no primeiro semestre de 2020. 

“ A gente quer uma reforma 
que simplifique a vida das 
pessoas. Não adianta criar um 
caminho para se criar um novo 
imposto, que não vai. É impro-
vável o Senado voltar alguma 
coisa que seja para aumentar 
a carga tributária dos brasilei-
ros”, disse, ao reafi rmar  

que o objetivo da PEC Para-
lela da reforma da Previdência 
sempre foi a inclusão de esta-
dos e municípios nas regras 
aprovadas em âmbito federal.

Davi Alcolumbre classifi cou 
a relação do Parlamento com 
o Poder Executivo como “boa, 
harmônica e independente”. 
Disse que “o Congresso tem 
consciência de suas respon-
sabilidades” e garantiu que os 
senadores e deputados traba-
lham pelo Brasil, e não pelo 
governo. Davi elogiou o fi lho 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, considerando 
Flávio um mediador entre os 
senadores e o governo. Ressal-
tou que os episódios não afetam 
o Senado, porque se referem 
ao tempo em que Flávio era 
deputado (Ag.Senado). 

pelo IPCA. Esses papéis con-
centraram 43,2% das vendas 
em novembro. Em segundo lu-
gar, vieram os papéis corrigidos 
pela taxa Selic, com 40% das 
vendas. Em terceiro, fi caram os 
títulos prefi xados, com 16,8% 
das vendas. Os investimentos 
de menor valor continuaram a 
liderar a preferência dos aplica-
dores. As vendas abaixo de R$ 
1 mil concentraram 66,6% do 
volume aplicado no mês

Com o resultado de novem-
bro, o estoque de títulos públi-
cos aplicados no Tesouro Direto 
teve leve queda de 0,02% em 
relação a outubro, alcançando 
R$ 59,2 bilhões. Isso ocorreu 
porque, no mês passado, o 
Tesouro resgatou R$ 2,337 
bilhões. A variação do estoque 
representa a diferença entre as 
vendas e os resgates, mais o 
reconhecimento dos juros que 
incidem sobre os títulos.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação 
e permitir que pessoas físicas 
possam adquirir títulos públi-
cos diretamente do Tesouro, via 
internet, sem intermediação de 
agentes fi nanceiros. O aplica-
dor só tem de pagar uma taxa 
à corretora responsável pela 
custódia dos títulos (ABr).
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O que esperar
de 2020?

Um novo ano se 

aproxima e a dúvida é a 

mesma: que áreas mais 

contratarão em 2020? 

O país continua em bus-
ca da recuperação da 
economia, da credibi-

lidade no mercado externo e 
da redução da taxa de desem-
prego. O que muita gente não 
sabe é que, com crise ou sem 
crise, as empresas continuam 
a contratar. 

Difícil acreditar, mas todas 
têm pelo menos três posições 
em aberto há meses e não 
conseguem preencher essas 
vagas. Isso quer dizer que há 
um apagão da mão de obra no 
Brasil mesmo com 13 milhões 
de desempregados? A resposta 
é sim.

Com esse cenário, inde-
pendentemente do setor de 
atuação, as empresas que 
mais contratarão em 2020 se-
rão aquelas que encontrarem 
profissionais criativos, que 
estejam realmente atualizados 
em relação às novas tendên-
cias, dispostos a entregar bons 
resultados e ir além.

Quem deseja conquistar uma 
dessas vagas e se diferenciar 
no mercado de trabalho pre-
cisa fortalecer competências 
e reduzir os gaps. O primeiro 
passo para esses profi ssionais 
é fazer uma retrospectiva de 
2019 a fi m de descobrir se 
estão acompanhado a revo-
lução tecnológica e as novas 
metodologias para discutir 
sobre esses temas.

Algumas desculpas não são 
mais aceitas. Um exemplo 
simples é o domínio do idio-
ma inglês, que continua a ser 
um diferencial nos processos 
seletivos. A falta de recursos 
fi nanceiros para fazer um curso 
ainda é a justifi cativa mais uti-
lizada por quem não conseguiu 
o emprego por não preencher 
esse requisito. 

Entretanto, com a revolução 
tecnológica e o surgimento de 
novas mídias, como YouTube, 
Instagram e Facebook, isso 
deixou de ser um álibi.

Hoje, o acesso à internet é 
muito mais fácil. Quem inten-
ciona ser absorvido pelo mer-
cado de trabalho deve lançar 

mão dessas ferramentas não 
apenas para entretenimento, 
mas também para ampliar 
seus conhecimentos. Hoje, há 
aplicativos, sites e até tutoriais 
nas redes sociais que oferecem 
cursos gratuitos de inglês. 
Basta uma busca no Google 
para encontrá-los.

Networking também é fun-
damental para esses candi-
datos. 

Participar de congressos, 
feiras, palestras e seminários 
sobre temas variados é uma 
boa forma de ampliar os co-
nhecimentos e, também, os 
relacionamentos. Mais uma 
vez, não é preciso desembolsar 
nenhuma fortuna para isso. 
Atualmente, há eventos gra-
tuitos sobre temas variados, 
onde é possível fazer novos 
contatos, que podem ser uma 
ponte para preencher vagas 
que estão em aberto.

Autoconhecimento é outra 
vantagem competitiva impor-
tante. Quem conhece suas 
competências, habilidades 
e pontos a desenvolver tem 
muito mais chance de ser 
contratado. Com o avanço da 
Inteligência Artifi cial em todo 
o mundo, saber aproveitar a 
capacidade máxima do ser 
humano é um desafi o. Vai se 
destacar aquele que se dire-
cionar para onde a máquina 
não vai ocupar espaço.

As empresas também bus-
cam profi ssionais com mais 
agilidade, maturidade emo-
cional e assertividade nas 
decisões. Ainda são requisitos 
importantes a empatia, saber 
ouvir e fazer o que os outros 
não fazem. Somente dessa 
forma, o candidato conseguirá 
se sobressair nos processos 
seletivos, ainda que as pers-
pectivas econômicas não sejam 
as melhores.

Enfi m, não adianta tercei-
rizar os problemas para o go-
verno ou para as empresas. É 
preciso planejar e agir para que 
2020 seja o ano da retomada 
do crescimento econômico, 
da redução do desemprego 
e do recomeço para muitos 
brasileiros.

(*) - David Braga é CEO, Board 
Advisor e Headhunter da Prime 

Talent.

David Braga (*)
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News@TI
CT Log Monitoring
@A DigiCert, Inc., líder mundial de soluções TLS /SSL, IoT e PKI, 

lançou hoje um novo serviço de monitoramento de registros CT 
para proteção avançada da marca. O serviço está disponível no DigiCert 
Secure Site Pro, o primeiro produto TLS que oferece monitoramento de 
registros por tomografi a computadorizada junto com outros recursos 
líderes do setor, como o kit de teste de computação pós-quantum (PQC) 
recentemente introduzido pela DigiCert. O serviço de monitoramento 
de registros Secure Site Pro CT ajudará as empresas a proteger suas 
marcas contra fraudes on-line. O registro e o monitoramento da emissão 
de certifi cados TLS por meio do monitoramento dos registros de CT 
estão se tornando rapidamente obrigatórios para proteger agências 
governamentais e grandes organizações, disse Jeremy Rowley, gerente 
de produtos da DigiCert (digicert.com).

Think IT anuncia nova divisão de Healthcare
@A Think IT, empresa brasileira de produtos e soluções em out-

sourcing de TI, anuncia o lançamento da Divisão de Healthcare, 
unidade de negócios dedicada ao atendimento de clientes da área 
de saúde, como operadoras de planos e hospitais. O “embrião” da 
nova unidade começou a ser gerado em 2012, quando a Think foi 
contratada para atender uma das unidades do Grupo Unimed, com a 
venda de infraestrutura de TI. O trabalho cresceu e exigiu a presença 
de uma equipe dedicada in house. No ano passado, a companhia fez 
a consolidação do projeto, para um ambiente totalmente otimizado, 
com gerenciamento online e 100% de disponibilidade. 

Squadra e Arkhi anunciam parceria para agilizar 
projetos de transformação digital
@A Squadra Tecnologia, empresa brasileira especializada na 

oferta de serviços e soluções de tecnologia da informação e 
comunicação, e a Arkhi, consultoria especialista em transformação 
ágil de processos e negócios, anunciam acordo para a criação de uma 
oferta exclusiva, que permitirá agilidade e efi ciência às jornadas de 
transformação digital de seus clientes empresariais. Em conjunto com 
a Wblio, as companhias do Grupo Squadra trabalharão em conjunto 
durante todas as etapas de entrega dos projetos, que terão como 
diferencial a aplicação dos mais modernos métodos ágeis do mercado, 
em uma abordagem elaborada para gerar experiências mais práticas 
e rápidas aos clientes (www.squadra.com.br.).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Profi ssão TI: corrida contra o tempo

É um tanto paradoxal: enquanto 
11,8 milhões de pessoas procuram 
emprego no Brasil (IBGE – 3.º tri-

mestre de 2019), a área de Tecnologia da 
Informação (TI) deverá ter, até o ano de 
2024, 290 mil vagas em aberto (estudo 
da Brasscom), com falta de profi ssionais 
qualifi cados para preenchê-las. O salário 
médio desses trabalhadores é de R$ 4 mil 
(um gerente pode ganhar mais que o triplo), 
além de ser uma área que não sofreu com a 
crise. Continuou ampliando e contratando. 
Mas se é uma área tão promissora, por que 
não há profi ssionais sufi cientes para as 
vagas em aberto? Esse foi um dos temas 
discutidos no Hackathon de Carreiras da 
Universidade Positivo (UP) – versão TI, 
realizado no último dia 30 de novembro, 
em Curitiba.

Adriano Krzyuy, presidente da Associa-
ção das Empresas Brasileiras de Tecnologia 
da Informação (Assespro-PR), explica que 
a maioria dos profi ssionais disponíveis 
acha que está bem qualifi cada. No entan-
to, ele adverte que a área de tecnologia 
vem mudando numa velocidade alta e os 
profi ssionais não têm acompanhado as atu-
alizações. "Neste momento, eu estou aqui 
conversando com você, mas não sei o que 
os chineses estão inventando ou que sof-
tware os americanos estão desenvolvendo. 
O grande desafi o é manter-se em constante 
atualização e se qualifi cando", diagnostica.

Conforme Krzyuy, há demanda para mais 
eventos como o Hackathon de Carreiras da 
UP, especifi camente na área de TI, como 
foi o último, que colocou frente a frente 
profi ssionais em busca de recolocação e em-
presas que necessitam desses especialistas. 
Com a inteligência artifi cial, a internet das 
coisas e a massifi cação dos aplicativos para 
celular, ou a transformação digital como 
um todo, a demanda por profi ssionais de 
TI também deu um salto e necessita das 
mais variadas especializações. "Há vagas 
para desenvolvedores de software, suporte 
técnico, infraestrutura, analista de siste-
mas, entre muitos outros", analisa Krzyuy.

Concorrência

Kristian Capeline, coordenador-geral do 
Centro de Tecnologia da Informação (CTI), 
da Universidade Positivo, conta que a uni-
versidade recebeu perto de 2.200 inscrições 
para o Hackathon, bem acima da expectati-
va. Dessas, 600 pessoas foram selecionadas 
para o evento, a partir de testes que fi zeram 
em casa e pitchs em áudios que mandaram. 
O material foi analisado e selecionado por 
psicólogos e profi ssionais de TI.

O estudante universitário Matheus de 
Lara Raimundo, 23 anos, foi um dos par-
ticipantes do Hackathon. Ele conta que 
se inscreveu mais pela curiosidade de ver 

como funcionava a dinâmica do evento. 
Mas a participação lhe rendeu vários 
contatos e o estudante do penúltimo ano 
de Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) saiu de lá com 
uma oportunidade de emprego. "Foi um 
dia de muito aprendizado. Valeu muito a 
pena. Já em seguida ao evento recebi o 
telefonema de uma empresa, me pedindo 
mais detalhes do meu currículo. Estou 
aguardando um posicionamento", diz ele.

Apesar da graduação de Matheus não 
ser exatamente na área de informática, 
ele já entendeu que o seu curso tem várias 
ramifi cações que levam à Tecnologia da 
Informação - e as duas áreas serão cada 
vez mais correlatas no futuro. "Esse gati-
lho foi o que me fez pensar nesta área e 
participar do evento", diz o estudante, que 
já pensa em fazer alguma pós-graduação 
ou mestrado na área de TI, assim que se 
formar na Engenharia.

"Em todo o Paraná, contando todos os 
cursos de TI, cerca de dois mil alunos se 
formam por ano. Entre os alunos do CTI, 
a taxa de empregabilidade está em 92%. 
Atualmente, só o CTI, em Curitiba, possui 
cerca de 2 mil alunos. Então, não faria sen-
tido fazermos um evento voltado apenas 
para alunos ou profi ssionais daqui. Seria 
chover no molhado. Por isso, priorizamos 
quem não é da área e quem é de fora do 
Paraná. E vieram pessoas bem qualifi cadas. 
Um terço delas não era da área de TI", 
analisou Kristian. A Universidade ainda deu 
uma ajuda de custo de R$ 150 para pessoas 
que moram a mais de 150 quilômetros de 
Curitiba. O número de empresas interes-
sadas em participar do Hackathon também 
foi alto e não foi possível absorver todas.

Qual a formação?

O Paraná possui 15 mil vagas de tra-
balho em aberto na área de TI - somente 
em Curitiba são cerca de 6 mil. O levan-

FONTE Universidade Positivo

tamento é da Assespro. Já o Brasil, até o 
ano de 2024, terá 420 mil vagas à espera 
de profi ssionais qualifi cados e será difícil 
encontrá-los. Porém, apenas 46 mil pessoas 
se formam por ano (ensino superior) com o 
perfi l necessário para atender a demanda. 
Existem atualmente 845 mil empregos no 
setor, no Brasil. A maioria (42,9%) está 
concentrada em São Paulo. O estudo é da 
Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom), divulgado na metade do ano.

O coordenador do CTI da UP ressalta 
que, para trabalhar na área, o profi ssional 
não precisa ser necessariamente formado 
em informática - que possui dezenas de 
cursos diferentes -, mas um curso de 
pós-graduação na área é importante. Há 
setores que demandam, por exemplo, enge-
nheiros, jornalistas, advogados, psicólogos 
etc, mas que entendam de TI.

"A pessoa pode ter outra formação e fazer 
uma pós-graduação em TI. Mas também 
há áreas de trabalho que estão surgindo, 
como a Inteligência Artifi cial e a Ciência 
de Dados, que daqui dois ou três anos 
demandarão muita mão de obra. A gradu-
ação na área também será fundamental. 
Já chegamos no momento que, com seis 
meses de bacharelado, os alunos começam 
a ser contratados, tamanha a demanda. 
Sairá na frente quem começar a estudar 
agora", analisa Kristian.

A demanda por estes profi ssionais de 
TI está fi cando tão alta que, conforme o 
coordenador, no Hackathon anterior, já 
na semana depois do evento, as empre-
sas começaram a entrar em contato com 
os candidatos. Nesta última edição, que 
ocorreu num sábado, os recrutadores já 
começaram a entrar em contato com os 
candidatos participantes no domingo, com 
receio de chegar a segunda-feira e perder 
o candidato para outra empresa.

Universidade Positivo diagnostica por que faltam tantos profi ssionais de Tecnologia da Informação (TI) 
no mercado de trabalho

Como descartar corretamente aparelhos 
eletrônicos substituídos

O aparelho celular, o liquidifi cador, a 
caixa de som e outros aparelhos que foram 
substituídos por modelos mais novos no 
Natal, todos estes contam com circuitos 
eletrônicos que não podem ser descartados 
no lixo comum. Por isso, a cooperativa es-
pecializada em reciclagem de eletrônicos, 
Coopermiti, faz o alerta: os eletroeletrônicos 
usados ou quebrados precisam ser entre-
gues em postos de coleta especializados.

A boa notícia é que em São Paulo são 
mais de 70 endereços espalhados por 
todas as regiões da cidade que recebem 
este tipo de material. Componentes ele-
trônicos expostos em aterros sanitários 
ou mesmo em pontos de descarte irre-
gular podem liberar substâncias tóxicas 
como Mercúrio, Cobre, Cádmio e, além 
disso, impedir que outros componentes 
sejam reaproveitados pela indústria, 
diminuindo o impacto ambiental. Por 
isso, é importante se atentar ao local do 
descarte.

De acordo com o relatório da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), o mundo 
produzirá 120 milhões de toneladas de lixo 
eletrônico por ano até 2050. Em 10 anos de 
funcionamento a Coopermiti já reciclou 2 

Para descobrir o endereço de descarte 
de lixo eletrônico mais próximo, basta 
acessar o site da Coopermiti e verifi car 
os pontos de coleta na Capital e Grande 
São Paulo - que vão continuar em fun-
cionamento também em 2020. Acesse: 
http://bit.ly/LixoEletronicoSP.

mil toneladas de resíduos eletrônicos, mas 
o número poderia ser ainda maior. Apesar 
do crescente engajamento dos paulistanos, 
a cooperativa trabalha com apenas 30% da 
capacidade de reciclagem devido a falta de 
destinação adequada de aparelhos eletrô-
nicos quebrados ou sem uso.
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T : 3043-4171
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança, ou ligue para
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D - Futuro de Presente
Não sabe o que comprar para o seu amigo secreto? Todo Natal presenteia 
os amigos com roupas ou livros? Quer surpreender sua irmã, seu pai, seu 
priminho com um presente diferente, que traz conhecimento e novas 
habilidades? Uma opção para este Natal é dar de presente um curso 
da Udemy, maior marketplace de cursos online do mundo. São mais de 
130.000 cursos em temas tão variados quanto música, design de games 
e mindfulness – sem falar nos cursos de aperfeiçoamento na carreira, 
como Excel, produtividade e marketing digital. Outras informações em: 
(https://www.udemy.com/pt/).

E - Investimento Coletivo
Um negócio que envolve inovação tecnológica com burritos, tacos e na-
chos, que cresceu 1000% nos últimos três anos, é a nova aposta na atual 
rodada de captação de investimentos coletivos da CapTable. Trata-de 
do Oak’s Burritos, rede de restaurantes de comida mexicana que traz 
um processo de crescimento escalável baseado no uso tecnologia e de 
um modelo de gestão inovador. O valor a ser captado é de R$1,1 milhão, 
sendo que nas primeiras 24 horas da rodada foram arrecadados mais 
de R$270 mil. Qualquer pessoa poderá se tornar investidora a partir 
de R$1.100,00 nesta empresa que pretende faturar R$40 milhões em 
2024. Saiba mais em (www.captable.com.br) e (www.oaksburritos.com).

F - Corrida Empire State
A Empire State Realty Trust, Inc. anunciou que as inscrições para o sor-
teio da corrida do Edifício Empire State de 2020, oferecida pela Turkish 
Airlines e apoiada pela Challenged Athletes Foundation, começam na 
terça-feira, 7 de janeiro, ao meio dia do horário da costa leste dos EUA. 
A 43ª corrida anual acontecerá na terça-feira, dia 12 de maio,às 20h do 
horário da costa leste dos EUA. Os corredores que se inscreverem para 
subir os 1.576 degraus e 86 andares do edifício mais famoso do mundo 
serão notifi cados sobre a situação da corrida no dia 12 de fevereiro. 
Interessados podem se inscrever no site (http://www.nycruns.com/esb).

A - Guia Explicativo
O eSocial do empregador doméstico, sistema que reúne as contribuições 
fi scais, trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores, está mais inte-
rativa com novas funcionalidades para tentar simplifi car os processos 
de lançamento de informações e atender toda a legislação exigida. A 
plataforma agora conta com um guia explicativo, um assistente e alerta 
para facilitar o entendimento de processos de pagamento, de avisos, 
lembretes e notifi cações sobre dados obrigatórios que por algum lapso 
deixaram de ser informados no sistema, o que facilitou sobremaneira o 
seu manuseio. Para realizar o cadastramento, os empregadores deverão 
acessar (www.esocial.gov.br).

B - Programa de Estágio
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da CVC Corp, 
maior grupo de viagens da América Latina. Serão 40 vagas, distribuídas 
nas áreas de Atendimento, Finanças, Marketing, Operações, Planejamen-
to, Produtos, Recursos Humanos e T.I, para São Paulo e Santo André, 
região do ABC paulista. É para estudante de graduação ou curso técnico 
com duração acima de 3 anos – com formação prevista entre dezembro 
de 2020 e dezembro de 2021 - nas mais diversas áreas, de acordo com 
os pré-requisitos de cada vaga. O conhecimento em inglês ou espanhol 
será considerado um diferencial. Inscrições: (https://www.atsglobe.com/
hotsite/estagiocvccorp2020)

C - Prêmio de Cinematografi a
A Associação Brasileira de Cinematografi a anuncia a abertura das ins-
crições para o Prêmio ABC 2020. Os interessados em participar devem 
preencher o formulário de inscrição até 1 de fevereiro, disponível no 
site (www.abcine.org.br), e fazer o upload de seus trabalhos entre os 
dias 1 de janeiro e 10 de fevereiro. As categorias para longa-metragem 
irão considerar tanto os fi lmes do gênero fi cção quanto os do gênero 
documental. Os Longas inscritos concorrem automaticamente nas 
cinco categorias (fotografi a fi cção, fotografi a documentário, arte, som 
e montagem). 

G - Etapa de Modernização
O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, começou mais 
uma etapa de modernização do Terminal 2. Dentre os trabalhos que 
serão feitos, a concessionária responsável GRU Airport substituirá os 
assoalhos dos corredores central e de desembarque doméstico e dos 
corredores central, de embarque e de desembarque internacional. Os 
piers também receberão nova iluminação de LED e os 216 banheiros 
femininos e masculinos desta área restrita ganharão novas louças e me-
tais. Dois conjuntos de toiletes do píer oeste ainda passarão por obras 
completas, para implantação de mais sanitários e reposição no saguão.

H - Desafi os Tecnológicos
Após alcançar excelentes resultados no primeiro ciclo de atividades, 
o Programa Nexos se prepara para incluir novos atores externos no 
desenvolvimento da iniciativa, além de ampliar a participação das 
unidades regionais do Sebrae nos estados. A ideia é tornar o programa 
mais escalável com a participação do setor público, de representantes de 
universidades, do terceiro setor, de aglomerados de pequenos negócios 
tradicionais e consultorias especializadas em instrumentos de fomento 
à inovação, além das médias e grandes empresas, incubadoras e acele-
radoras, que já participaram ativamente desse primeiro ano. 

I - Player de Delivery
O Grupo Rão, focado em delivery, faturou até novembro R$ 75 milhões, 
35% a mais que no ano anterior. Além disso, atingiu o marco de 1 milhão 
de pedidos, aumentando em 84% as vendas. Nos últimos quatro anos, a 
empresa quintuplicou de tamanho e a estimativa de crescimento até 2022 
é de 400%. A empresa, de capital fechado, é atualmente um dos maiores 
players de delivery de alimentos do Brasil e já atua nos segmentos de culinária 
japonesa e árabe, de pizza e de bebidas. Possui 69 unidades distribuídas 
pelos estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, além de 
estar também em Portugal, empregando um total de mais de 2 mil pessoas.

J - Empresas de Codifi cação
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. 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. Veja 
Edital em: (http://www.serpro.gov.br/consultas-publicas/sede/1182-2019).

D - Futuro de Presente
Não sabe o que comprar para o seu amigo secreto? Todo Natal presenteia 

A - Guia Explicativo
O eSocial do empregador doméstico, sistema que reúne as contribuições 

Sonhos e planejamento 
de mãos dadas, na 

gestão do empreendedor
Muitos empreendedores 

brasileiros começam 

a desenhar ou já 

estabeleceram as metas 

de suas empresas para o 

ano que se inicia

Pode ser a contratação 
de um funcionário, o 
aumento do estoque, 

a expansão do espaço físico, 
enfi m, sonhos que podem ser 
concretizados, mas que só se 
tornam medidas efetivas se im-
plantadas no tempo certo e de 
acordo a realidade fi nanceira 
do negócio. 

No Brasil, segundo dados do 
Sebrae, as pequenas empresas 
são responsáveis por 60% dos 
empregos no País e são 98% do 
número de estabelecimentos 
produtivos em atividade. Essa 
abertura de novos negócios 
seguramente movimenta a 
economia e gera empregos. 

Os pequenos negócios fo-
ram o único segmento esse 
ano a gerar novos empregos, 
com carteira assinada nesse 
período – no comércio, foram 
criadas 32,5 mil novas vagas e, 
no setor de serviços, 22,8 mil 
postos de trabalho.

Mas, se empresas são aber-
tas no Brasil, se o brasileiro 
é criativo e empenhado, por 
que o índice de sobrevivên-
cia das empresas é baixo e a 
inadimplência alta? No fi m do 
primeiro semestre, o Brasil 
registrou 5,9 milhões de em-
presas com contas atrasadas 
e negativadas. E cerca de 25% 
dos novos negócios fecham 
antes de completar dois anos 
no mercado.

Não existe a fórmula mágica 
do sucesso, porém é certo que 

desenvolver habilidades para 
realizar a gestão fi nanceira do 
próprio negócio é o que leva 
o empreendedor a trilhar o 
caminho para o sucesso. Fazer 
a gestão do próprio negócio 
ainda é um ponto a ser desen-
volvido pelo empreendedor 
brasileiro.

Saber quanto dinheiro há no 
caixa é a prioridade, e a ges-
tão do fl uxo de caixa cumpre 
exatamente esse papel, além 
de registrar os recebimentos 
e as contas a pagar, e de do-
cumentar as movimentações 
da empresa, mesmo que sejam 
valores pequenos. 

Essa rotina torna possível 
uma visão geral e detalhada da 
saúde fi nanceira atual da em-
presa e permite estimar, com 
base em análises assertivas, os 
próximos passos e investimen-
tos. É nesse cenário que sur-
gem as soluções tecnológicas, 
como os sistemas de gestão 
on-line, que otimizam a vida 
do empreendedor, permitindo 
que ele tenha acesso a infor-
mações fi nanceiras, sempre 
que for necessário. 

Planejar onde colocar o di-
nheiro da empresa, organizar 
promoções para esvaziar um 
produto que estava parado no 
estoque e reduzir despesas são 
apenas alguns dos exemplos 
dos benefícios que essa gestão 
pode gerar. 

Entender as etapas do ciclo 
operacional e fi nanceiro do 
negócio é manter a saúde fi -
nanceira acima de tudo.

(*) - É country manager da Intuit no 
Brasil, multinacional com sede na 

Califórnia que oferece sistemas
para planejar a vida fi nanceira

de pequenas empresas
(www.quickbooks.intuit.com/br). 

Lars Leber (*) 

Prévia da 
infl ação ofi cial 
acelera em 
dezembro

O IPCA-15, que mede a prévia 
da infl ação ofi cial do país, fi cou 
em 1,05% em dezembro, mos-
trando aceleração em relação 
à taxa de 0,14% registrada em 
novembro. Segundo o IBGE, 
este é o maior resultado mensal 
desde junho de 2018, quando foi 
de 1,11%, e o mais alto índice 
registrado em dezembro desde 
2015, quando foi de 1,18%.

Dessa forma, o IPCA-E, 
que é o IPCA-15 acumulado 
trimestralmente, fechou o ano 
de 2019 em 3,91%, acima dos 
2,67% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em 
dezembro de 2018, foi registra-
da defl ação de 0,16%. Dos nove 
grupos de produtos e serviços 
pesquisados, apenas o de arti-
gos de residência apresentou 
defl ação (-0,84%) de novembro 
para dezembro. 

Entre as altas, o destaque fi -
cou com alimentação e bebidas, 
que apresentou a maior varia-
ção, 2,59%, e o maior impacto, 
de 0,63 ponto percentual (p.p.) 
no índice do mês. A aceleração é 
explicada, principalmente, pelo 
aumento nos preços das carnes, 
que registraram alta de 17,71% 
em dezembro e contribuíram 
com o maior impacto individual 
no índice do mês (0,48 p.p.) 
(ABr).

De acordo com o presiden-
te da CNC, José Roberto 
Tadros, o resultado da 

análise refl ete a recuperação 
do setor, em sintonia com a 
melhora gradual da economia 
do País. “Grande parte do bom 
desempenho do mercado de 
trabalho do turismo, refl ete a 
estabilidade de preços, com 
a infl ação em declínio, a dimi-
nuição das taxas de juros e o 
impacto favorável da liberação 
do FGTS sobre o consumo, 
além da estabilidade do dólar 
na maior parte do período”.

Somente no mês de outu-
bro, o turismo brasileiro gerou 
1.630 novos postos de trabalho 
formal, totalizando um estoque 
de 2.962.951 trabalhadores nos 
serviços turísticos. Do total de 
39.178.133 empregados regis-
trados com carteira assinada em 
todas as atividades produtivas 
no mês, o estoque dos aloca-
dos no turismo correspondeu 
a 7,6%.

Os números refl etem a recuperação do setor, em sintonia com a melhora gradual da economia.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC-M) fe-
chou 2019 com uma infl ação 
de 4,13%. Segundo a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), a 
taxa fi cou acima da registrada 
em 2018: 3,97%. Em 2019, 
a maior infl ação fi cou com a 
mão de obra: alta de preços 
de 4,92%. Os serviços tiveram 
taxa de 4,38% e os materiais 
e equipamentos, de 2,92%. 
Analisando-se apenas dezem-
bro deste ano, a infl ação fi cou 
em 0,14%, abaixo do 0,15% de 
novembro. 

A mão de obra foi 0,26% 
mais cara. Os serviços também 
tiveram aumento de custo 
(0,11%). Já os materiais e 
equipamentos fi caram 0,04% 
mais baratos no mês. O Índice 
de Confi ança da Construção, 
medido pela FGV, encerrou 
2019 com 92,3 pontos em uma 
escala de zero a 200, o maior 
número desde junho de 2014 
(92,9 pontos). 

Houve uma alta de 6,9 pon-
tos em relação à pontuação de 

O déficit em transações 
correntes, que são compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros 
países, chegou a US$ 2,164 bi-
lhões em novembro, segundo 
dados divulgados pelo Banco 
Central (BC). O resultado 
é inferior ao registrado em 
igual mês de 2018: défi cit de 
US$ 3,052 bilhões. De janeiro 
a novembro, o défi cit atingiu 
US$ 45,047 bilhões contra 
US$ 35,424 bilhões em igual 
período do ano passado.

O superávit comercial che-
gou a US$ 2,777 bilhões em 
novembro e acumulou US$ 
34,648 bilhões nos 11 meses 
do ano, contra US$ 3,578 
bilhões e US$ 47,070 bilhões 
nos mesmos períodos de 2018, 

respectivamente. A conta 
renda primária (lucros e divi-
dendos, pagamentos de juros e 
salários), que também faz parte 
das transações correntes, fi cou 
negativa em US$ 2,916 bilhões 
em novembro e em US$ 49,290 
bilhões em 11 meses.

A conta de serviços (viagens 
internacionais, transporte, 
aluguel de investimentos, 
entre outros) registrou saldo 
negativo de US$ 2,065 bilhões 
em novembro, e de US$ 31,585 
bilhões de janeiro até o mês 
passado. Com o dólar em alta, 
as despesas de brasileiros em 
viagens ao exterior caíram em 
novembro. No mês passado, 
os gastos totalizaram US$ 
1,247 bilhão, contra US$ 1,385 
bilhão em novembro de 2018 
(ABr).

Confi ança da Construção tem maior nível em 5 anos.
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Emprego formal no Turismo 
cresceu 330% em 12 meses

O turismo brasileiro gerou 24.902 novos empregos formais nos 12 meses encerrados em outubro, 
com aumento de 330% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores (encerrados em outubro de 
2018), segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), com base nos dados do Caged

Quanto à distribuição da 
ocupação, as atividades de 
Hospedagem e Alimentação 
concentraram mais de 1,9 mi-
lhão de empregados, cerca de 
66,1% do contingente de tra-
balhadores no setor, seguidas 
de Transporte de Passageiros, 

com 833,2 mil, 28,1% do total. 
As atividades de Cultura e Lazer 
e Agentes de Viagens represen-
taram, juntas, 5,7%. 

Para Alexandre Sampaio, 
diretor da CNC que coordena 
o Conselho Empresarial de 
Turismo e Hospitalidade (Ce-

tur), “a evolução do emprego 
nas atividades típicas do tu-
rismo associa-se, com muita 
ênfase, à demanda de serviços 
relacionados ao lazer fora de 
casa, em especial, às refeições 
em restaurantes e similares” 
(GEC/CNC).

Construção civil fecha 2019 
com infl ação de 4,13%

dezembro de 2018. Na compa-
ração de dezembro deste ano 
com dezembro de 2018, o Índice 
da Situação Atual, que mede a 
confi ança dos empresários da 
construção, subiu 7,9 pontos e 
atingiu 82,6, o maior patamar 
desde janeiro de 2015 (85,3 
pontos). 

Já o Índice de Expectativas 
cresceu 5,7 pontos, no mesmo 

tipo de comparação, e chegou 
a 102,2 pontos, o maior nível 
desde junho de 2014 (102,6). 
Na comparação com novem-
bro, o Índice de Confi ança da 
Construção de dezembro teve 
alta de 3,3 pontos, devido a 
aumentos de 1,3 ponto no 
Índice da Situação Atual e 
de 5,2 pontos no Índice de 
Expectativas (ABr).

Contas externas têm saldo 
negativo em novembro
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O homem que 
disse não ao AI-5

“Acrescento, senhor 

presidente, que da 

leitura que fi z do Ato 

Institucional, cheguei 

à sincera conclusão 

de que o que menos se 

faz nele é resguardar 

a Constituição, que no 

seu artigo 1º declara-

me preservada. Eu 

estaria faltando um 

dever para comigo 

mesmo se não emitisse, 

com sinceridade, esta 

opinião. (…) Pelo Ato 

Institucional, o que 

me parece, adotado 

esse caminho, o que 

nós estamos é (…) 

instituindo um processo 

equivalente a uma 

própria ditadura”.

Era o dia 13 de dezem-
bro de 1968, e na sala, 
além do presidente 

Costa e Silva, estavam todos 
os ministros e Pedro Aleixo, o 
vice-presidente, autor dessas 
palavras. Ele foi o primeiro a 
falar e o único a discordar e 
a lembrar que o que estava 
acontecendo era o país esta-
va se tornando, de fato, uma 
ditadura. 

Mineiro, Aleixo apoiou o 
golpe de 1964 e depois se 
opôs à transformação do golpe 
em ditadura. Antes, o mesmo 
ocorrera com a sua relação com 
Getúlio Vargas. Aleixo foi o 
primeiro a lançar a candidatura 
de Vargas para presidente e 
depois apoiou a revolução, que 
depôs o governo Washington 
Luís e colocou Vargas no poder. 

Defendeu e participou da 
constituinte de 1934 e em 
1937 tornou-se presidente da 
Câmara. Apoiou a repressão 
aos comunistas que tinham se 
sublevado, mas se afastou  do 
caudilho gaúcho quando ele 
virou ditador. Em 1943 assinou 
o Manifesto dos Mineiros, exi-
gindo a volta da democracia.

Pedro Aleixo viveu dois 
prólogos de ditaduras acre-
ditando fi rmemente que elas 
não ocorreriam. Apoiou Vargas 
e os militares na esperança 
de que as intervenções que 
considerava revolucionárias 
preservariam a ideia da Lei e 
se pautariam nela, afastados os 
perigos autoritários. Mas não 
imaginou que, ao contrário, 
essas iniciativas fossem jus-
tamente a semente de longos 
períodos de autoritarismo. 

No primeiro caso, Aleixo 
afastou-se de Vargas e da vida 
política voluntariamente até o 

fi m do Estado Novo, quando 
ajudou a fundar a UDN. E 
então, mais uma vez, apoiou 
uma solução de força contra 
um governo eleito, acreditando 
que seria um mal menor diante 
de uma ameaça maior, o comu-
nismo. Enganou-se mais uma 
vez. Quando Costa e Silva fi cou 
doente, em agosto de 1969, os 
ministros militares impediram 
a posse do vice presidente 
Pedro Aleixo e estabeleceram 
uma Junta Militar. 

Aleixo era “democrático” 
demais para o momento. 
Acreditava na Constituição 
e defendia eleições diretas e 
o voto para os analfabetos. 
Inaceitável para os militares da 
linha dura. E então eles deram 
um golpe dentro do golpe do 
golpe. O avesso do avesso do 
avesso. O país é jogado nas 
trevas. A resistência apelando 
para o silêncio amargurado ou 
a violência inútil. 

Pedro Aleixo retirou-se 
mais uma vez de cena. Em 
1970 tentou fundar um novo 
partido, chamado Partido 
Democrático Republicano. 
Porque acreditava nessas duas 
palavras, embora tenha sido 
personagem destacado de suas 
duas maiores interrupções. O 
momento mais amargo foi ter 
tido um irmão, Alberto, morto 
em virtude de torturas pratica-
das nos porões da ditadura que 
Pedro imaginou poder domar 
com a força das palavras. 

Resguardar a Constituição 
era para ele o marco civilizató-
rio fundamental para impedir 
violências como a que atingiu 
seu irmão. Sem isso, só a bar-
bárie. Constituinte de 1934, viu 
Vargas jogar a Constituição no 
lixo. Defensor da Constituição 
de 1967, viu os militares repe-
tirem o gesto. Restou então a 
última mensagem, na coragem 
de ser a única autoridade do go-
verno Costa e Silva a se opor ao 
famigerado AI-5, chamando-o 
por seu verdadeiro nome: 
ditadura. 

Pedro Aleixo morreu em 
março de 1975, sem testemu-
nhar o assassinato covarde 
de Vladimir Herzog, de Ma-
nuel Fiel Filho, do massacre 
da Lapa, do atentado do Rio 
Centro, entre outras violações 
que marcaram os estertores 
do regime militar. Mas deixou 
o exemplo de não ter se cur-
vado a isso. Hoje, quase não é 
lembrado. Fica a lembrança 
de seus erros, de seu ato e de 
sua esperança na República e 
na Democracia. 

 
(*) - É doutor em Educação Histórica 

pela UFPR e professor de História
no Curso Positivo.

Daniel Medeiros (*)

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, anunciou, 
durante transmissão ao vivo 
na internet, que a Advocacia-
-Geral da União (AGU) emitiu 
parecer para dar segurança 
jurídica a produtores rurais 
que desenvolvem atividades 
no bioma Mata Atlântica. 

Segundo a AGU, “o pare-
cer destaca que o Código 
Florestal admite a produ-
ção agropecuária na Mata 
Atlântica, uma vez que os 
artigos 61-A e 61-B da norma 
preveem a continuidade de 
atividades agropecuárias 
em áreas de preservação 
ambiental que tenham sido 
fixadas no bioma até 22 de 
julho de 2008”.

O parecer beneficia mi-
lhares agricultores em 936 
municípios de 10 estados, que 
também poderão ter multas 
extintas com a mudança de 
entendimento. “Esse parecer 
atinge cerca de 220 mil agri-
cultores no Brasil, que pode-
rão voltar a produzir nas suas 
terras. E o mais importante, 

Presidente Jair Bolsonaro durante cantata

de Natal no Palácio do Planalto.

Pelo menos outros 16 
pontos estão no texto que 
foi aprovado no Senado e 

aguarda exame de admissibili-
dade na CCJ da Câmara. 

Na lista, estão o cálculo mais 
vantajoso de aposentadores 
por incapacidade em caso de 
acidente, regras diferenciadas 
para profi ssionais de segurança 
estaduais e municipais, além 
transição mais suave para 
mulheres. Se for aprovada 
pelos deputados, a PEC Para-
lela seguirá para uma comissão 
especial, que deverá analisar o 
mérito do texto.

“Acho que devem ser re-
tirados os artigos que foram 
incluídos nela que não tratam 
dos estados e dos municípios. 
Se a Câmara  incluir apenas 
estados e municípios, eu tenho 
certeza que o Senado vai se 
sentir contemplado do ponto 
de vista previdenciário”, res-

Alcolumbre espera aprovar reforma tributária

no primeiro semestre.

O secretário especial da 
Cultura, Roberto Alvim, deu 
posse, em Brasília, aos 36 novos 
membros do Conselho Nacional 
de Política Cultural (CNPC). O 
colegiado, que estava desativa-
do desde janeiro de 2017, reúne 
representantes da sociedade 
civil e do poder público para a 
formulação, análise e discussão 
de políticas públicas culturais. 
É o primeiro grupo de conse-
lheiros a tomar posse desde que 
o conselho foi reestruturado 
em junho. 

O número de membros passou 
de 440 para 36, sendo 18 da 
sociedade civil e 18 do poder pú-
blico. De acordo com governoo 
federal, a economia estimada 
nos custos de manutenção é 
de cerca de R$ 1,8 milhão - um 
corte de R$ 1,9 milhão para R$ 

182 mil anuais, ou seja, cerca de 
90%. “Reduzimos os custos, sem 
perder efi ciência. Além disso, 
todo o processo de escolha dos 
conselheiros respeitou amplo 
processo democrático”, obser-
vou o secretário Roberto Alvim. 

Dos 18 membros da socie-
dade civil, dez foram eleitos 
por voto popular pela internet, 
entre 53 candidatos indicados 
pelos conselhos estaduais. Seis 
foram indicados por entidades 
habilitadas por meio de edital. 
Outros dois conselheiros, entre 
eles uma indígena, foram indi-
cados pela Secretaria da Cultu-
ra. Ainda segundo a secretaria, 
a indicação da indígena pelo 
poder público se deu porque 
nenhuma entidade indígena 
respondeu ao chamamento do 
edital (ABr). 

Secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, dá posse aos 

novos membros do CNPC.

Após mais de 15 horas de 
debate, a Câmara dos Depu-
tados da Argentina aprovou 
na madrugada de sexta-feira 
(20), por 134 votos a favor 
e 110 contra, um pacote de 
medidas de emergência. Foi a 
primeira vitória do presidente 
da República Alberto Fernán-
dez, dez dias após a posse. O 
projeto de lei Solidariedade 
Social e Reativação Produtiva, 
objetiva declarar emergência 
econômica, social e sanitária 
do país.

Entre os principais pontos do 
projeto estão um imposto de 
30% para gastos no exterior, 
além de um limite de compra de 
200 dólares por mês, medidas 
que afetam principalmente a 
classe média. Além disso, o pro-
jeto aumenta diversos impostos, 
o que permitiria uma arrecada-
ção equivalente a 1,5% do PIB.

Para os aposentados, é pre-
vista a suspensão por 180 dias 
dos aumentos previstos no 
governo anterior. O pacote 

Foi a primeira vitória do presidente Alberto Fernández,

dez dias após a posse.

Parlamento 
britânico aprova 
acordo do 
Brexit

O Parlamento britânico apro-
vou na sexta-feira (20) a 
proposta do primeiro-ministro 
Boris Johnson para a saída do 
Reino Unido da União Europeia. 
O texto, batizado de Lei de 
Acordo de Retirada do Brexit 
(WAB), obteve 358 votos a favor 
e 234 contra, possibilitando a 
saída do Reino Unido da UE, 
previsto para o dia 31 de janeiro 
de 2020.

A votação não é a aprovação 
defi nitida do Brexit, pois o texto 
realizado por Johnson ainda 
seguirá para comitês e poderá 
receber emendas e, somente no 
fi m dessa etapa, é submetido a 
uma votação no plenário.

A aprovação colocou um pon-
to fi nal no período de incertezas 
no Reino Unido, que começou 
há mais de três anos. Desde 
março, a saída defi nitida do blo-
co foi adiada em três ocasiões. 
O Parlamento britânico entrou 
em recesso após a votação 
desta sexta-feira e somente 
voltará aos trabalhos no dia 7 
de janeiro(ANSA).
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Discussões sobre 
carteira estudantil
e meia-entrada

Discussões sobre carteira 
estudantil e meia-entrada mar-
caram alguns dos debates no 
Senado em 2019. A Casa apro-
vou dois projetos para ampliar 
o acesso aos benefícios, e outras 
matérias ainda em tramitação 
devem ser votadas em 2020. Em 
julho, foi aprovado o projeto 
proposto pelo senador Fabia-
no Contarato (Rede-ES), que 
concede a meia-entrada para as 
pessoas que doarem sangue ao 
menos três vezes ao ano. 

Ele chamou a atenção para 
a necessidade da criação de 
outros mecanismos para incen-
tivar os brasileiros a se tornarem 
doadores de sangue, pois apenas 
1,6% da população brasileira 
aderiu a essa prática. Outro 
projeto ainda em tramitação, de 
autoria do senador Dário Berger 
(MDB-SC), concede a meia-en-
trada para professores de todo 
o país. O objetivo é promover 
o enriquecimento da formação 
cultural dos estudantes, ao fa-
cilitar o acesso dos professores 
a eventos artísticos-culturais e 
esportivos. 

Já o debate sobre a carteira 
estudantil foi promovido em 
razão do projeto que ainda 
está em análise. As discussões 
sobre o texto devem ser in-
tensifi cadas em 2020, com a 
instalação da comissão mista 
que deverá analisar a MP. Já 
o projeto do senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), estende 
às escolas o poder de emitir as 
carteiras de estudante, usadas 
para reduzir pela metade o 
valor de ingressos para shows, 
teatro, cinema e outros eventos 
culturais (Ag.Senado).

Alcolumbre avalia matérias que 
devem ou não avançar em 2020
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avaliou, durante café da manhã com 
jornalistas, que se a Câmara aprovar apenas a inclusão de estados e municípios nas mesmas regras 
de aposentadoria aprovadas para os servidores públicos federais na PEC Paralela da Reforma da 
Previdência, o Senado estará contemplado

“O Brasil não aguenta mais 
aumentar carga tributária. O 
eixo da reforma tributária é a 
simplifi cação, a desburocratiza-
ção”, disse,  acrescentando que 
se Guedes inisistir nesse ponto, 
terá que conseguir votos junto 
a deputados e senadores.

Outra proposta que, se-
gundo Alcolumbre, sofrerá 
alterações no Congresso é MP 
que cria o Emprego Verde e 
Amarelo. Foi mal recebida a 
ideia da equipe econômica 
de implementar uma con-
tribuição previdenciária dos 
trabalhadores demitidos que 
recebem o seguro-desempre-
go. Sobre a segunda instância, 
Alcolumbre disse que se o 
calendário da Câmara for cum-
prido, ele pode quebrar prazos 
regimentais de tramitação da 
matéria e votar o texto dos 
deputados em um prazo de 
30 dias (ABr).

saltou. Questionado se isso não 
signifi ca desfazer o trabalho 
dos senadores, Davi disse que 
não, que é fazer o certo, o que, 
segundo ele, foi pensado desde 
o início.

Alcolumbre também falou 
sobre outras matérias que serão 
analisadas pela Câmara e pelo 
Senado em 2020. Uma delas, 
considerada por ele, prioridade 
da Casa, é a reforma tributária. 

Parecer do governo permite 
produção rural na Mata Atlântica

quem foi multado lá atrás pode 
recorrer agora e, em função 
desse parecer, vai fi car isento 
de multa”, afi rmou.

Em reunião no Palácio do 
Planalto com parlamentares e 
produtores rurais, o advogado-
-geral da União, André Mendon-
ça, afi rmou que parecer jurídico 
traz impacto social importante, 
ao benefi ciar produtores que 
atuavam em áreas que já es-

tavam consolidadas para a 
agricultura.

“Esse parecer reconhece 
que o Código Florestal tem 
aplicabilidade como norma 
geral em relação a área de 
Mata Atlântica e que áreas que 
já estavam consolidadas como 
produtivas até julho de 2008 
não só podem como devem ser 
utilizadas para a produção”, 
pontuou (ABr).

Deputados argentinos aprovam 
pacote de emergência

contempla ainda uma moratória 
para as dívidas das pequenas e 
médias empresas e o congela-
mento das tarifas de luz e gás 
por um prazo máximo de 180 
dias. Se aprovado no Senado, o 
projeto concederá, ainda, diver-
sos designações excepcionais 
ao Poder Executivo. 

Desta forma, o governo 

poderá executar, por um ano, 
medidas tributárias, previden-
ciárias, fi nanceiras, administra-
tivas, sociais e de saúde, sem 
necessidade de aprovação pelo 
Congresso. O projeto de lei será 
encaminhado para o Senado e 
será votado em sessão presidida 
pela vice-presidente, Cristina 
Kirchner (ABr).

Posse no Conselho 
Nacional de Política Cultural

O município paranaense de Nova Aurora é a 
Capital Nacional da Tilápia. A homenagem foi 
sancionada pelo presidente da República e está 
publicada na edição de sexta-feira (20) do Diário 
Ofi cial da União. De acordo com o deputado fe-
deral Roman (PSD-PR), autor do texto, o oeste 
do Paraná se destaca como a região que mais 
produz tilápia no país. 

No município de Nova Aurora, a atividade gera 
cerca de 800 empregos diretos e benefi cia mais de 
250 produtores familiares. Além disso, impactou po-
sitivamente o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) local, melhorando a qualidade de vida de seus 

habitantes. A produção de tilápia da cidade já foi, 
inclusive, reconhecida pelo governo do estado com 
o título de Capital Paranaense da Tilápia.

Na Comissão de Educação do Senado, a proposta 
foi relatada pelo senador Flávio Arns (Rede-PR), 
que destacou a tilapicultura como a indústria mais 
importante da aquicultura brasileira. Atualmente 
a tilápia lidera o ranking entre as espécies cultiva-
das, respondendo por 60% da produção nacional 
de pescado, o que corresponde a mais de 300 mil 
toneladas anuais. Desde 2016, a Região Sul é a 
principal produtora do país, com destaque para o 
Paraná na liderança estadual (Ag.Senado).

Nova Aurora é ofi cialmente a Capital Nacional da Tilápia



A Lei da Liberdade 

Econômica foi muito 

comentada e discutida 

pela sociedade em 

geral. Críticas e elogios 

caminharam juntos..

Até aqueles que não tem 
no Direito o seu dia-a-
dia comemoraram e 

debateram as “novidades”. 
Boa parte das “novidades” 
abordadas nas rodas de con-
versas não passam de uma 
intenção de reforçar princí-
pios e regras que já existiam 
em nosso ordenamento, mas 
eram distorcidas, ignoradas 
ou mal aplicadas.

Enquanto frequentava os 
bancos universitários para 
graduação em Direito, fui 
assistir a uma palestra de um 
conhecido jurista em matéria 
processual, que comentava 
as então novas mudanças 
nas regras do agravo de 
instrumento. Ao fi nal, ouvi 
com surpresa: “Será que a lei 
pega? É, no Brasil, tem disso: 
tem lei que pega e lei que 
não pega.” Me surpreendi. 
Mas confesso que a surpresa 
não durou. Vi, na prática, 
que aquela lei “não pegou”, 
ao menos não nos primeiros 
anos de vigência.

E não foi somente a lei do 
agravo que não pegou. Ve-
mos em nosso ordenamento 
alguns exemplos disso e que a 
Lei da Liberdade Econômica 
veio para colocar em prática, 
forçar o cumprimento da nor-
ma ou reforçar a intenção do 
legislador. 

A desconsideração da per-
sonalidade jurídica é um 
bom exemplo. A instituição, 
incluída pelo Código Civil de 
2002, inexistente no anterior, 
embora já aplicada pela juris-
prudência, pegou: foi muito 
aceita e empregada de forma 
ampla, distorcendo muitas 
vezes a letra da lei. 

Bastava a pessoa jurídica 
não pagar a condenação, que 
o credor pedia a desconsi-
deração da personalidade 
jurídica para atingir os bens 
dos sócios. Na maior parte 
das vezes, embora não fosse 
essa a intenção do legislador, 
o juiz desconsiderava a perso-
nalidade jurídica, mesmo sem 
estarem presentes quaisquer 
dos requisitos legais. Com 
isso, foi colocada em xeque a 
separação do patrimônio dos 
sócios do da pessoa jurídica 
e a responsabilidade limitada 
dos sócios. 

Neste sentido, a Lei de 
Liberdade Econômica andou 
bem ao tratar o tema, deixar 
claro que a pessoa jurídica 
não se confunde com a dos 
sócios e, também, incluir 
que apenas é cabível contra 

aquele que se beneficiou 
do abuso da personalidade 
jurídica. Por certo, a falta de 
dinheiro, por si só, tal como 
vinha ocorrendo, não justifi -
ca tal extrema medida, que 
pode desestimular o empre-
endedorismo. Espera-se que 
agora, com as novas e nem tão 
novas regras, a desconsidera-
ção da personalidade jurídica 
seja fi nalmente aplicada da 
maneira como sempre pre-
tendeu o legislador.

A Lei da Liberdade Econô-
mica trouxe também avanços 
e simplifi cação para a consti-
tuição de novas sociedades e 
até mesmo registros de atos 
societários, enfi m, visou a es-
timular o empreendedorismo. 
Dentre as medidas, muitos 
comemoraram a possibili-
dade de uma sociedade ser 
constituída por apenas uma 
pessoa. Não vamos discutir a 
semântica (sociedade x uma 
pessoa), mas tal previsão 
não trouxe novidade, pois já 
existia a Empresa Individual 
de Responsabilidade Limita-
da – EIRELI, que sequer foi 
revogada ou tratada pela lei, 
gerando discussões sobre o 
tema. 

É certo que a EIRELI de-
pende de capital social míni-
mo e a sociedade unipessoal 
não. Bastava, então, retirar 
tal exigência da EIRELI, ao 
invés de tentar reinventar o 
que já existia ou tratar como 
novidade o que não é. Ficou 
expressamente previsto que 
somente o patrimônio social 
da empresa responderá pelas 
dívidas da empresa individual 
de responsabilidade limitada, 
salvo os casos de fraude. Es-
pera-se, que com tanto esfor-
ço em deixar o tema claro, tal 
limitação de responsabilidade 
fi nalmente “pegue”.

Também menciono a função 
social dos contratos, a boa-
fé, a autonomia de vontade, 
tratados na Lei da Liberdade 
Econômica, como exemplos 
de temas já previstos em nos-
so ordenamento, ainda que 
alguns deles de forma geral 
ou genérica, porém expressa. 
Deveria ser o sufi ciente para a 
sua ampla aplicação. Porém, 
na prática, não foi. O destaque 
dado pela Lei da Liberdade 
Econômica veio a enfatizar e 
até mesmo detalhar, sempre 
na intenção de facilitar e en-
corajar a sua aplicação.

Será que agora tudo isso 
pega, colaborando para o de-
senvolvimento e crescimento 
econômicos do País?

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário e família 
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

Será que agora pega?
Elisa Junqueira Figueiredo (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019

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!

• • •

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

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

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

MARMO 10 GRANITOS E MÁRMORES LTDA, torna publico que recebeu da Prefeitura
Municipal de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Saneamento a Renovação da Licença de Operação nº 58/2019, valida até 20/12/2021,
p/ aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e
outras pedras p/ outros usos, sito Rua Marcelino Fernandez, 282 - Vila Monte Belo,
Itaquaquecetuba/SP.

ATIVO R$
Circulante 3.398.221,43
Disponibilidades 2.250.254,18
Outros Créditos 1.090.324,28
Carteira de Câmbio 887.300,04
Câmbio Comprado a liquidar 61.821,04
Direitos s/vendas de câmbio  888.432,58
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos (62.953,58)
Rendas a Receber -
Diversos 203.024,24
Adto. e Antecip. Salariais 18.699,83
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta 180,00
Impostos e Contrib. a Compensar 111.827,08
Pagamentos a Ressarcir 10.800,00
Devedores Diversos - País 61.517,33
Outros Valores e Bens 57.642,97
Despesas Antecipadas 57.642,97
Não Circulante 41.629,24
Permanente 41.629,24
Imobilizado de Uso 41.629,24
Imobilizações em Curso 28.914,68
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada (43.691,24)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 3.439.850,67

PASSIVO R$
Circulante 2.354.588,56
Outras Obrigações 2.354.588,56
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 98.789,91
Carteira de Câmbio 946.641,32
Câmbio Vendido a Liquidar 884.820,28
Obrig. por compra de Câmbio 61.821,04
Fiscais e Previdenciárias 62.563,67
Diversos 1.246.593,66
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 402.233,69
Credores Diversos - País 844.359,97

Não Circulante

Patrimônio Líquido 937.158,31
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 148.103,80
Receitas Operacionais 2.568.883,80
Despesas Operacionais (2.415.900,76)
Receitas não Operacionais 4.987,76
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social  (9.722,00)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.439.850,67

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Novembro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6
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ãoUm levantamento, realiza-
do pela rede de escolas de 
profi ssionalização Cedaspy, 
revela que os jovens sonham 
com sucesso na carreira, mas 
não se veem de fato atuando 
na profi ssão desejada. 

A partir de uma amostra de 
mil estudantes matriculados 
nos ensinos fundamental e 
médio, visitantes do estande do 
Cedaspy durante a Expo CIEE 
Ceará, a pesquisa indicou que 
70% deles sonham seguir uma 
carreira, mas não se sentem 
capazes de conquista-la. 

A pesquisa também mostra 
que dentre eles, 30% disse-
ram ter um planejamento de 
futuro, que inclui investir em 
cursos de capacitação e pro-
fi ssionalização para ingressar 
no mercado de trabalho e, com 
isso, custear a universidade. 
Dessa forma, chegarão mais 
perto da carreira idealizada. 

“Os jovens sabem o que 
querem, o que falta para a 

Tramitam na Câmara oito 
projetos que legalizam 
casinos, bingos e outras 

modalidades. 
Um levantamento indica 

que um número signifi cativo 
de deputados federais já é 
favorável à mudança na lei. A 
iniciativa com o maior número 
de partidos apoiadores é a que 
propõe direcionar a programas 
de saúde 15% do faturamento 
dos bingos. 

Mas para o professor Dario 
Paixão, coordenador-geral da 
Pós-Graduação e Educação 
Continuada da Universidade 
Positivo, a legalização pode 
trazer outros benefícios ao 
Brasil, que também precisam 
ser considerados, com atenção 
para o equilíbrio entre vanta-
gens e impactos. 

“Nunca estivemos tão perto 
do retorno dos casinos ou da 
legalização do jogo de azar no 
Brasil”, avalia Dario Paixão, que 
também é pesquisador do turis-
mo. No levantamento feito pela 
Paraná Pesquisas, que consul-
tou uma amostra formada por 
238 deputados federais (46% 
do total de parlamentares, que 
é de 513), 52% declararam-se 
favoráveis à aprovação do jogo 
de azar e 7% afi rmaram estar 
indeciso. 

Quanto à melhor forma de 
aproveitamento de parte da re-
ceita proveniente do jogo para 
atendimento a demandas da 
sociedade, o professor acredita 
que direcionar esses recursos 
apenas para a saúde não é a 
melhor alternativa. “O que mais 
ocorre em outros países é o 
fi nanciamento de infraestru-
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Legalização do jogo de azar deve 
fazer mais do que ‘fi nanciar saúde’
A proibição dos jogos de azar no Brasil está com os dias contados

Um número signifi cativo de deputados federais já é favorável à mudança na lei.

tura para as cidades onde há o 
jogo”, afi rma Dario Paixão, que 
considera importante também 
priorizar a educação. 

“Também é necessário utili-
zar parte desses recursos para 
apoiar pesquisa, qualifi cação de 
mão-de-obra, até mesmo nas 
áreas que serão benefi ciadas, 
como turismo e hotelaria”, 
acrescenta. Ele reconhece, no 
entanto, que é preciso destinar 
uma parte destes recursos para 
tratamento de viciados em 
apostas, um impacto negativo 
desse tipo de atividade, mas 
que, considerando os exemplos 
de outros países, não inviabiliza 
a liberação do jogo.

Para o professor e pesqui-
sador, que estuda há bastante 
tempo o tema cassinos, nem 
todas as modalidades de jogos 

de azar que podem ser legali-
zadas no Brasil têm o mesmo 
potencial de gerar os mesmos 
benefícios para a sociedade. 

“Os cassinos podem ajudar 
no desenvolvimento de centros 
turísticos de qualidade, mais 
competitivos, principalmente 
resorts. Bingo, jogo do bicho, 
casas de apostas, máquinas 
caça-níqueis, por outro lado, 
são formas de arrecadar dinhei-
ro da comunidade local e não 
de quem está nos visitando”, 
analisa.

Especificamente sobre os 
cassinos, Dario Paixão desta-
ca o modelo adotado no Chile 
como um dos melhores e opção 
que deve ser considerada pelo 
Brasil. Naquele país, explica, 
existem poucos cassinos, sendo 
que todos devem estar localiza-

dos em regiões turísticas. “Os 
cassinos não são a ‘salvação 
da lavoura’, mas podem ajudar 
algumas cidades a se tornarem 
destinos turísticos mais compe-
titivos”, observa.

Na América do Sul, somente 
Brasil e Equador ainda não 
permitem os cassinos e ou-
tras modalidades de jogos de 
azar. “Precisamos enfrentar a 
realidade de que muitas pes-
soas jogam daqui no Brasil em 
sites da internet, viajam para 
jogar, jogam em cruzeiros que 
levam o dinheiro para outros 
países. Com coragem, temos 
que responder qual a presença 
apropriada e o papel do jogo na 
sociedade brasileira”, ressalta 
o professor e pesquisador da 
Universidade Positivo (AI/Uni.
Positivo).

Jovem sonha com carreira, mas se 
sente incapaz de alcança-la

Maioria dos jovens sonham seguir uma carreira, mas não se 

sentem capazes de conquista-la.

Cibelle, um dos maiores desa-
fi os é a conquista do primeiro 
emprego. A especialista em 
carreira conta que a falta de 
experiência limita as chances 
dos jovens nessa fase. “Por isso, 
buscar cursos de qualifi cação 
é a melhor forma de passar 
por essa etapa decisiva”. Os 
números do BGE demonstram 
essa difi culdade do jovem. No 
terceiro trimestre de 2019, da 
população com idade entre 
18 e 24 anos, 31,9% estavam 
desocupados no Brasil. 

“Hoje, com a evolução da 
tecnologia, empreender se 
tornou um ótimo caminho 
para quem não consegue ou 
não quer entrar no mercado 
de trabalho. O jovem tem o 
poder de sonhar e alcançar o 
que quiser, basta se conectar 
com instituições que forne-
cem consultoria e, sobretudo, 
se dedicar aos estudos e à 
capacitação”, fi naliza Cibelle. 

Fonte: (www.cedaspy.com.br).

maioria é incentivo da família, 
dos educadores e do poder pú-
blico”, conta Cibelle Almeida, 
consultora de carreira do Ce-
daspy. Para ela, o adolescente 

precisa de orientação para to-
mar atitudes que impactarão 
no resto da sua vida pessoal 
e profi ssional.

Ao iniciar a vida adulta, diz 
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netjen@netjen.com.br

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

ança, ou ligue para
T : 3043-4171 - 3106-4171
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Tendências em Telecom 
para 2020

A indústria de 

telecomunicações tem 

sido protagonista na 

transformação digital, 

que se encontra em 

andamento

Sua infraestrutura é um 
caminho necessário para 
que a economia digital 

aconteça. E desde o dia 1º de 
maio de 1995, quando pela pri-
meira uma conexão à internet 
aconteceu no Brasil, o mercado 
não parou de evoluir. Desde 
então, mundialmente, vimos 
nascer a indústria “ponto com” 
e sua bolha estourar - entre 
1999 e 2000. 

Após isso, o setor inteiro 
foi encarado com ceticismo, 
até o começo dos anos 2010, 
onde a partir daí, a economia 
passou a ser profundamente 
transformada pelas empresas 
de tecnologia. 

Várias indústrias foram im-
pactadas, com destaque para 
mobilidade urbana, educação, 
viagens, serviços fi nanceiros, 
entre outros setores que, por 
meio de empresas de tecnolo-
gia, essencialmente, ligadas à 
infraestrutura de telecomuni-
cações, vêm experimentando 
novos modelos de negócios, 
aproximando-se dos clientes 
e tornando as relações mais 
amigáveis. 

Ao mesmo tempo vemos 
que, paradoxalmente, a tec-
nologia vem mudando áreas 
de atendimento e backoffi ce 
para as relações digitais, com 
algoritmos potentes que trans-
formam hardwares em dispo-
sitivos capazes de entender, 
interpretar e propor decisões, 
como Machine Learning e In-
teligência Artifi cial. No que se 
refere ao acesso à internet, atu-
almente, na América Latina, 
existem perto de 2 bilhões de 
dispositivos conectados, o que 
signifi ca que 70% da população 
está “online”. 

O tráfego de dados vem 
crescendo 21% ao ano desde 
2017 e continuará na mesma 
taxa até 2022. A velocidade 
média de acesso deve subir 
de 11.7 para 28.1 Mbps nesse 
intervalo. E tudo indica que 
o aumento da demanda por 
dados não esteja em um ciclo 
de acomodação. A demanda 
por conteúdo de streaming 
e VOD (vídeo sob demanda) 
vem crescendo rápida e cons-
tantemente. Também crescem 
as aplicações de câmeras IP, 
realidade aumentada e virtual, 
games, agricultura de precisão, 
entre outras aplicações. 

Além disso, é importante 
projetar aos efeitos do 5G, 
ainda desconhecidos. Mas, um 
aspecto será mais importante, 
no que se refere à velocidade 
de conexão. Reduzir a latência. 
Isso, porque o que importa é o 
quão rápido se consegue pro-
porcionar ao cliente o acesso 
ao conteúdo desejado, e não 
mais a quantidade de banda 
ofertada. 

A tendência é que as opera-
doras invistam cada vez mais 
em fornecer um serviço que 
proporcione ao seu cliente, um 
acesso de maior velocidade a 
conteúdos específi cos, como 
clouds e ambientes privados 
(CDNs, Peering Points, Direct 
Peering). Latência será um 
atributo muito importante 
mais do que a largura de banda 
(erroneamente chamado de 
velocidade de conexão). 

Além disso, as tecnologias 
disruptivas como o 5G, que 
deve ter seu Leilão de frequ-
ências (ou pelo menos uma 
defi nição do seu modelo) em 
2020, demandarão investimen-
tos para atualização de rede e 
novas células de transmissão 
(Small Cells/ Micro Cells), 
movimentando o mercado de 
infraestrutura de telecomu-
nicações. 

Outras tendências do mer-
cado de Telecom são aplica-
ções de alta complexidade 
que demandam de redes 
Carrier Grade e de altíssima 
disponibilidade. Isso criará a 
necessidade ainda maior de 
investimentos em segurança 
das informações com Big Data, 
Analytics e IoT. Para tanto, 
as operadoras passarão a ter 
ofertas mais sofi sticadas de 
produtos. 

Em 2020, ofertar somente 
Voz e Dados deixará as empre-
sas defasadas. Disponibilizar 
soluções para os clientes é 
uma demanda do mercado no 
próximo ano e, cada vez mais, 
as operadoras que não inves-
tirem para acompanhar essa 
tendência, fi carão marginali-
zadas, não atingindo a escala 
necessária e sofrendo com a 
queda de margem constante. 

O próximo ano reserva 
grandes avanços tecnológicos, 
que demandarão investimento 
e inovação no mercado de 
Telecom. 

(*) - É CEO da Megatelecom, empresa 
que oferece serviços personalizados 

na área de telecomunicações e 
Diretor Executivo da Associação 

Brasileira das Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações 

Competitivas. 

Calos Eduardo Sedeh (*)

Phillip L. Hunsaker –Senai – Phillip e 
outras “feras” criaram esse guia baseado 
em cinco fortes pilares: Gestão de pessoas; 
liderança; atingindo alta performance; comu-
nicação  eficaz, planejando apresentações e 

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

O Início, o Princípio e o Começo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

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

Nicodemos Sena – Cejup –  Num cenário 
totalmente indígena , nos idos dos anos 1750, na 
foz do rio Amazonas, o autor, caboclo paraense, 
criou uma deliciosa estória que nos ensina, não 
só os costumes como também o idioma desses 

enigmáticos seres. Do folclore ao canibalismo, muito 
praticado à época, bem como poética aventura, temos 
acontecimentos fi ccionados com elementos verdadeiros 
que tornam a obra deveras interessante. Gostosamente 
curioso.

A Noite é dos Pássaros

Paulo Faustino – DVS – O título é auto 
explicativo , todavia, suas páginas são um verdadeiro 
manancial didático  de boas, efi cientes e exitosas práticas 
no uso das ferramentas midiáticas disponíveis. O autor, 
creditado internacionalmente, responsável pela formação 
de milhares de profi ssionais, expõe sem pruridos, seus 
segredinhos. Necessário. Factível.

Marketing Digital na Prática: 
Como criar do zero uma 
estratégia de marketing 
digital para promover 
negócios ou produtos 

Bruno Levinson – Chiado – Renomado 
profi ssional de mídias diferentes, poeta, traz 
nesse primeiro romance personagens com ida-
des, costumes e diametrais personalidades, que 
fazem da trama, aliás, muito bem urdida, um 
fascinante amálgama sócio cultural que entre 

tropeços, erros e acertos, prendem fi rmemente o leitor 
até a última página, desejando que o segundo romance 
não tarde. Muito bom.

Reencontros em Linhas: Luiz 
Amato e convidados

Silas Corrêa Leite – O Silas é desses 
autores que quando temos a sorte de ler seus 
escritos, cremos que ele nasceu escrevendo 
e sempre está a melhorar. Esta obra , uma 
colheita de passados escritos, dá-nos conta 
de uma personalidade inquieta, fi losófi ca sem 
rebusques, extrema e profundamente culta. 

Seus aforismos atestam minha afi rmação. Do hilário ao 
existencialismo, Silas literalmente, dá conta do recado, 
tornando seu leitor um sectário, voraz leitor. Imperdível!

Pensatas: Ensaios literoculturais

Além de possibilitar que 
o viajante aprecie pai-
sagens deslumbrantes 

através de suas janelas, o 
transporte oferece uma espécie 
de hotel cinco estrelas sob os 
trilhos. Com quartos luxuosos e 
privativos, restaurantes, bares 
e até mesmo bibliotecas, os 
trens espalhados pelo mundo 
proporcionam uma viagem 
inesquecível podendo fazer 
seus passageiros voltarem no 
tempo. Confi ra os 12 melhores: 

1. Venice Simplon - Orient 

Express - Imortalizado pela 
escritora Agatha Christie, o 
Expresso do Oriente chegou a 
ter sua rota interrompida, mas 
hoje é possível realizar a famosa 
viagem de luxo, que dura 24 
horas e tem como objetivo 
fazer os turistas mergulharem 
na atmosfera típica da década 
de 1920. Com vagões originais 
da época, o trem foi totalmente 
restaurado e, por isso, suas 
passagens custam entre US$ 
2.500 a mais de 

US$ 6 mil, dependendo das 
cabines e serviços extras es-
colhidos. 

2. Al Andalus - Com os seus 
vagões de 1920 recentemente 
renovados, este trem é sem dú-
vida a maneira mais fascinante 
para conhecer as maravilhas da 
Andaluzia, no sul da Espanha. 
Seu serviço combina com um 
estilo Art Deco e conta com 
uma culinária requintada. 

3. Danube Express - Este 
trem de luxo privado da Europa 
Central transporta apenas 50 
passageiros e inclui todos os 
serviços, desde a recepção até 
passeios turísticos em cada pa-
rada. A bordo, em um elegante 
vagão, são servidos pratos pre-
parados com menus tradicio-
nais. O ambiente interno é uma 
mistura de tecnologia moderna 
com mobiliário antigos. Entre 
os principais itinerários esco-
lhidos está o trajeto de 9 noites 
que liga Budapeste a Veneza. 

4. Helsinque/São Peters-

burgo - As ferrovias fi nlandesa 
(VR) e russa (RZD) criaram 

A
N

SA

Confi ra 12 viagens em trens de 
luxo para desbravar o mundo

Fazer uma viagem a bordo de um trem de luxo está entre as experiências mais incríveis do mundo

Transporte conta com estruturas e quartos exuberantes. 

uma “ joint venture” para operar 
um serviço de alta velocidade 
que liga Helsinque a São Pe-
tersburgo. Desde 2010, os dois 
trens elétricos conectam as 
duas cidades em 3 horas e meia. 

5. Trenhotel Lusitania - O 
trem noturno opera duas linhas e 
permite que o passageiro viaje de 
Madri a Lisboa, em menos de 11 
horas, entre um copo de sangria 
e um prato de Jamon Iberico. 

6.   Papai Noel Express 

- Para os amantes do Natal e 
da neve, não há trem melhor 
do que o Papai Noel Express. 
Esta é uma viagem ao norte da 
Europa, que atravessa a Fin-
lândia, partindo de Helsinque e 
chegando na Lapônia, em menos 
de 15 horas. A bordo, é possível 
aproveitar um vagão-restauran-
te e escolher entre acomodações 
econômicas e luxuosas. 

7.   Euronight Chopin - 
Talvez não exista uma opção 
melhor para fazer uma via-
gem entre Áustria, República 
Tcheca, Polônia, Alemanha, 
Eslovênia, Croácia e Hungria. O 
Euronight oferece aos turistas 

várias possibilidades, como 
assentos reclináveis, beliches 
de segunda classe e quartos 
premium, com banheiros priva-
tivos. É aconselhável reservar 
os bilhetes com antecedência, 
pois têm preço acessível.

    
8.   Caledonian Sleeper - O 

trem noturno opera da estação 
London Euston à 5 destinos na 
Escócia: Edimburgo, Glasgow, 
Fort William, Aberdeen e In-
verness. O tempo de viagem 
varia entre 7,5 horas e quase 13 
horas. Esta é opção ideal para 
aqueles que pretendem evitar 
viagens de avião. Os trens foram 
reformados durante o verão de 
2019, o que substituiu os vagões 
construídos na década de 1980.

9.   Thello - Para quem quer 
dormir em Paris e acordar 
em Veneza basta viajar com 
o Thello. O trem noturno que 
liga a França e a Itália conta 
com beliches compartilhados 
e até mesmo cabines luxuosas. 
A viagem dura 14 horas. Se 
adquiridos antecipadamente, 
os ingressos têm custo de 44 
euros. 

10.   Lev Tolstoy - Em 
homenagem a um dos maiores 
escritores russos, Lev Tolstoi, 
o trem conecta Helsinque, 
na Finlândia, com Moscou, a 
capital russa, em cerca de 15 
horas. O transporte percorre 
mais de 1.000 quilômetros e ofe-
rece diferentes possibilidades 
para dormir, como suítes com 
banheiros privativos e beliches 
compartilhados. A viagem na 
segunda classe tem custo entre 
US$ 120 e US$ 150. 

11.   Intercités de Nuit 

- O trem noturno liga Paris a 
Briancon, nos Alpes franceses, 
e a Toulouse e Latour de Carol, 
no sul. Esta é a opção ideal 
para quem deseja desfrutar 
de paisagens exuberantes pela 
janela do trem. 

12.   Nice Moscow - O trem 
que atravessa a Europa conti-
nental está nos trilhos desde 
2010 e conecta Nice com a capi-
tal russa, Moscou. O transporte 
é um dos mais longos da Europa 
e também faz uma escala em 
Berlim, Alemanha, Varsóvia e 
Polônia (ANSA).

Um estudo realizado por pes-
quisadores de universidades no 
Reino Unido e no Canadá mos-
trou que os agentes das forças 
de paz das Nações Unidas teriam 
gerado “centenas” de filhos 
com mulheres no Haiti antes 
de abandonar as jovens mães.

De acordo com o relatório, 
que foi publicado no site “The 
Conversation”, de 2,5 mil haitia-
nas entrevistadas em 2017 pelos 
líderes do estudo, 265 afi rmaram 
ter fi lhos de membros das forças 
da paz, que são formados por 
agentes de 13 países, mas princi-
palmente do Uruguai e do Brasil. 

Ainda segundo os pesqui-
sadores, “meninas de 11 anos 
foram abusadas sexualmente e 
engravidadas” por agentes, que 
estiveram no país caribenho en-
tre 2004 e 2017. No entanto, algu-
mas das jovens mulheres foram 

ANSA

Estudo aponta ‘centenas’ 
de fi lhos de agentes da 
ONU no Haiti

Ao menos 265 haitinas confi rmaram ter tido bebês com militares. 

“deixadas na miséria”. Segundo 
uma haitiana entrevistada pelas 
cientistas, os agentes “punham 
algumas moedas em suas mãos 
para deixar um bebê em você”.

“Não é um problema da ONU, 
é um problema militar brasileiro 
ou um problema militar uruguaio. 
A ONU, porém, não encontrou 
uma maneira de responsabilizar 
as tropas dos países membros”, 
disse Sabine Lee, professora 
de história na Universidade de 
Birmingham, uma das líderes do 
estudo, em entrevista ao jornal 
“The New York Times”.

Lee também informou que é 
muito difícil calcular o número 
exato de bebês gerados pelas 
forças de paz, mas acrescentou 
que “a maioria dos pesquisa-
dores e funcionários de ONGs 
concorda que centenas é uma 
estimativa confi ável”  (ANSA).
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Refl exões Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn

Meditação. Os anjos querem que você saiba…
“Uma prática de meditação é a melhor maneira de 

ajudá-lo a entender o seu mundo. Ela lhe dá uma visão 
maior, uma compreensão mais profunda da vida, do 
Universo e de tudo o que É, e também oferece acesso 
a todos aqueles que sentem tanta falta do outro lado. 
Tudo o que você precisa ou que deseja para ajudá-lo 
em sua jornada está disponível aqui. Tire um tempo 

do seu dia e conecte-se com seu eu superior, com 
uma árvore, com os seus anjos e apenas esteja nessa 
energia do amor. “

Pensamento de hoje: “Passe algum tempo em 
silêncio, em comunhão com o seu Espírito e obterá 
uma compreensão maior da sua vida, do Universo e 
de tudo o que É”. E assim é! Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

De acordo com 

estatísticas do IBGE, 

em torno de 60% das 

empresas fecham com 

menos de 5 anos, e 

as franquias não são 

exceção. 

Nos últimos anos, a eco-
nomia nacional sofreu 
várias alterações e as 

empresas de alimentos tiveram 
que se adaptar rapidamente 
às mudanças estipuladas pelo 
governo e pelos consumidores. 
Porém, é como diz o ditado: 
“Mar calmo nunca fez bom 
marinheiro” e é por isso que, 
quando surgem períodos de 
crise, muitos aprendizados 
valiosos ocorrem. Veja abaixo 
grandes lições que aprende-
ram quando começaram seus 
negócios e como as atraíram.

Uma das lições mais impor-
tantes para enfrentar tempos de 
crise é manter o seu capital pol-
pudo. Para isso, é essencial não 
fazer despesas desnecessárias, 
e comprar com objetividade o é 
necessário para a manutenção 
da franquia. Desta forma, mes-
mo que novidades de ordem 
mercantil ou governamental 
venham a afetar o seu negócio, 
você estará pronto para lidar 
com a situação de uma posição 
um pouco mais confortável do 
que quem não se preparou. 

Também é necessário levar 
em consideração que houve 
uma grande mudança no con-
sumidor e foram os negócios 
com um capital forte as ca-
pazes de se adaptar às novas 
condições dos clientes. Outro 
ponto a se considerar é que as 
regras do jogo estão mudando 
constantemente e agora as 
empresas devem estar na van-
guarda das novas tendências, 
por isso, contar com dinheiro 
no caixa mostra-se essencial 
para ter poder de se atualizar 
junto ao mercado.

Reforçar a presença digital 
de sua marca na mídia e imple-
mentar remodelações graduais 
de suas instalações para con-
ceitos mais atuais pode deixar 
sua empresa mais atraente 
e contemporânea, ganhando 
pontos com os consumidores. 
Além da questão econômica, o 
setor de restaurantes também 
foi palco de um forte cresci-
mento de estabelecimentos, 
gerando ainda mais rivalidade 

entre os concorrentes e maior 
competitividade pela atenção 
do cliente.

Para superar esses desafi os, 
é essencial oferecer um exce-
lente serviço ao cliente que vá 
além de atender às demandas 
básicas dele. Hoje é necessário 
gerar experiências memorá-
veis para os clientes. É uma 
tarefa fundamental treinar a 
equipe do seu estabelecimento 
para prestar o melhor serviço, 
porque desde o início percebe-
mos que, se um consumidor 
não se sente à vontade com o 
que você oferece, ele não tem 
problema nenhum em procu-
rar alguém que o atenda da 
maneira que ele deseja.

Por fim, talvez o maior 
desafio seja a manutenção 
de equipe. De acordo com a 
empresa de seleção de pessoal 
Performia, as taxas mais altas 
de rotatividade são observadas 
em restaurantes e call centers. 
Também em uma pesquisa 
realizada pela agência de re-
crutadores de pessoal da Hays, 
para mais de 415 diretores de 
recursos humanos, o nível de 
rotação nas empresas chega 
a 74%, principalmente em 
idades entre 20 e 29 anos.

Uma solução para solucionar 
este problema é focar no cres-
cimento de pessoas, ensinando 
e treinando-as para que elas 
se tornem profi ssionais ain-
da mais capacitados. Assim, 
é importante que a marca 
ofereça cursos e programas 
presenciais, bem como treina-
mento virtual para aprimorar 
cada vez mais as habilidades 
profi ssionais dos funcionários. 
Também pode ser uma boa 
ideia oferecer ofi cinas perio-
dicamente, onde os tópicos 
sejam relacionados à operação 
e ao atendimento ao cliente.

O empreendedorismo é um 
ramo de negócio cada vez 
mais presente na vida dos 
brasileiros, e para ter sucesso 
na empreitada é necessário 
trabalho duro para superar 
os desafi os do mercado. Da 
mesma forma, no caso dos 
franqueados, é essencial que 
eles se sintam apoiados por 
uma marca em que confi am e 
tenham certeza de que estão 
trabalhando para ajudá-los a 
superar obstáculos na estrada.

(*) -  É Gerente de Corporate Social Res-
ponsibility da Subway América Latina.

As lições que todo franqueado 
deveria aprender

Jesus Rodriguez (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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O Brasil vai criar, no início 
do próximo ano, um 
instituto de cultura, nos 

moldes dos institutos Goethe 
(Alemanha) e Cervantes (Es-
panha), para promover a rea-
lização de projetos com outros 
países que incentivam a cultura, 
disse o secretário de Cultura, 
Roberto Alvim, após encontro 
com o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo.

Entre os países que podem 
realizar parcerias culturais com 
o Brasil, Alvim citou Hungria, 
Áustria, Polônia, Croácia, Grécia 
e Espanha. O secretário disse 
que o instituto brasileiro será 
ligado tanto à cultura quanto 
às relações exteriores, devendo 
levar “a arte local para fora, e 
também trazer a arte e a cultura 
de outros países para o Brasil”.

Alvim afi rmou que, compa-
rado com 2019, “o ano de 2020 
será incrível”. Ele observou que 
2019 foi prejudicado, em ter-
mos orçamentários, por “uma 
série de engessamentos que 
aconteceram”. Acrescentou 
que o ano de 2020 será marcado 
pelo lançamento de série de 
editais visando dar destaque 
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Brasil cria instituto para fazer 
parcerias culturais com o exterior
Entre os países que podem realizar parcerias culturais com o Brasil, Alvim citou Hungria, Áustria, 
Polônia, Croácia, Grécia e Espanha

O secretário de Cultura, Roberto Alvim.

às programações culturais. 
“A parceria com o Ministério 
das Relações Exteriores está 
dentro desse escopo”.

Observou que o governo está 
estudando o desbloqueio orça-
mentário visando proporcionar 
“verba maior para a criação de 
programas que levem arte e 
cultura com total acessibilidade à 
população brasileira”. “Refi ro-me 

a programas de formação, de pro-
dução e circulação de obras, que 
sejam oferecidos gratuitamente 
para a população. E que tenham 
capilaridade municipal”, disse. O 
governo está criando condições 
que permitam que todos os 
setores da população brasileira 
possam se benefi ciar dos produ-
tos culturais oferecidos.

“Nosso objetivo é criar con-

dições fora das panelinhas que 
aconteceram antes, ao longo 
dos últimos 20 anos. Existia 
um setor completamente do-
minado por uma determinada 
elite que não se abria para a 
maioria do povo brasileiro. 
Agora é o momento para que 
isto se abra fora de veiculações e 
vinculações ideológicas”, disse 
o secretário de Cultura (ABr).

O Banco da Família fi rmou 
parceria com a Fundación Pa-
raguaya, organização do país 
vizinho que desenvolveu meto-
dologia inovadora de combate à 
pobreza já implantada em mais 
de 20 países - entre eles o Mé-
xico, o Chile, os Estados Unidos 
e o Reino Unido. A partir de 
janeiro, 300 famílias seleciona-
das na região de atendimento 
da instituição vão participar de 
uma experiência piloto de uso do 
chamado Semáforo de Elimina-
ção da Pobreza. 

Apresentado no Fórum Eco-
nômico Mundial de Davos, o 
Semáforo permite às famílias 
fazer uma autoavaliação de di-
versos aspectos relacionados à 
sua qualidade de vida. A análise, 
que leva em conta 50 indicadores 
diferentes, é feita com auxílio de 
um aplicativo de celular ou pelo 
computador e fornece um mapa 
visual que destaca nas cores 
vermelho ou amarelo os pontos 
que merecem atenção. 

Concluído o diagnóstico ini-
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Parceria do Banco da Família ajuda no combate à pobreza
cial, a família tem apoio técnico 
para a defi nição de planos de 
combate aos problemas mais 
graves encontrados. Nas regiões 
de atendimento da instituição, 
tanto o diagnóstico quanto a 
defi nição de estratégias para 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas serão feitos com auxílio 
dos agentes de crédito do Banco 
da Família que foram treinados 
pela Fundación. 

“A nossa missão é promover 
qualidade de vida e transforma-
ção social. Hoje percebemos que 
isso não fi ca restrito à oferta de 
crédito. Nós queremos ajudar as 
pessoas a realizarem sonhos e 
essa ferramenta veio ao encontro 
do que já fazemos há 21 anos”, 
explica a presidente do Banco da 
Família, Isabel Baggio. Segundo 
ela, o grande diferencial do Se-
máforo é garantir às famílias o 
protagonismo no esforço de me-
lhoria da sua qualidade de vida. 

  
Fonte e mais informações: (www.

bancodafamilia.org.br). Mapa visual destaca os pontos que merecem atenção.

Os 30 funcionários de uma em-
presa da cidade de Gela, na região 
da Sicília, receberam um bônus de 
produtividade de 200 mil euros na 
sexta-feira (20). Cada trabalhador 
da Meic Services, que lida com 
engenharia de plantas industriais, 
embolsou cerca de 6,7 mil euros 
(cerca de R$ 30,2 mil). De acordo 
com os funcionários da empresa, o 
bônus é “o resultado de um ano de 
trabalho exigente, mas próspero”.

“Um funcionário feliz é um funcio-
nário motivado e produtivo. Espero 
que nosso exemplo possa ser uma 
inspiração para outros empresários 
bons e honestos”, disse Maurizio 
Melfa, diretor da Meic Services, que 
recebeu na semana passada o prêmio 
Adriano Olivetti, como exemplo de 
“produtividade e solidariedade so-
cial” (ANSA).
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Empresa italiana premia funcionários

Empresa italiana recompensa funcionários com R$ 30,2 mil. 
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Especial

Considerado um dos maiores eventos do setor 
farmacêutico do país, a 16ª Abradilan Conexão 
Farma (www.abradilanconexaofarma.com.br) 
acontece entre os dias 17 e 19 de março, em São 
Paulo. Organizada pela Associação Brasileira 
de Distribuição e Logística de Produtos Far-
macêuticos (Abradilan), entidade que reúne 
138 empresas distribuidoras de medicamentos 
e produtos de higiene pessoal e cosméticos, a 
feira contará com expositores da indústria far-
macêutica, higiene, beleza, nutrição e empresas 
de serviço. Dentre as novidades do evento, um 
deles é o espaço “Farmácia Tecnológica”, com 
o intuito de levar experiências inovadoras do 
varejo farmacêutico ao público.

Para a diretora de eventos da Abradilan, Paula 
Sousa, a expectativa é alcançar cerca de 12 
mil pessoas nos três dias de evento em 2020. 
“Esperamos levar muito mais conteúdo dire-
cionado, sem esquecer de assuntos relevantes 
no âmbito nacional, como política, economia 
e investimentos”, afi rma. Dentre as palestras 
já confi rmadas, está a do idealizador e sócio 
proprietário do projeto “O Primo Rico”, Thiago 

Nigro, que falará sobre “Do Mil ao Milhão - Sem 
Cortar o Cafezinho”, no primeiro dia de evento. 
No dia 19/3, Rich Chester, um cidadão comum 
que virou um gigante quando se levantou e con-
seguiu inspirar milhares de pessoas a fazerem 
o mesmo, apresentará "Pega a Visão". Outra 
novidade são as aulas dos auditórios menores 
que acontecerão simultaneamente em "arenas", 
em ambiente aberto, com a utilização de fones 
de ouvido, como foram nos últimos eventos da 
Abradilan e que agradou ao público.

A Abradilan já está com 80% do espaço da 
feira vendida e 13% são novos expositores. 
Vale destacar que em sua maioria são marcas 
de higiene, beleza e nutrição. O presidente da 
associação, Vinicius Andrade, afi rma que a ex-
pectativa é ampliar a lista de expositores para 
todos os fornecedores de produtos comerciali-
zados nas farmácias e poder melhorar a oferta 
de conteúdos relevantes sobre o mercado dos 
participantes. “O foco do evento é aumentar a 
diversifi cação de portfólio nos varejos indepen-
dentes e esperamos que seja um dos maiores 
eventos já tidos da associação”.

AI/Abradilan

Evento ocorrerá entre os dias 17 e 19 de março e vai inaugurar o espaço
"Farmácia tecnológica" para estimular experiências inovadoras.

Evento trará tecnologia, inovação e 
avanços da indústria farmacêutica

Os serviços da saúde privada foram 
os principais gastos das famílias 
brasileiras com o setor, revelou o 
IBGE, através da pesquisa Conta 
Satélite de Saúde, que compara 
dados de 2010 a 2017

Cristina Indio do Brasil/ABr

Despesas com médicos e com planos de saúde li-
deram o ranking. No total, os gastos somaram R$ 
231 bilhões, cerca de 3,5% do PIB. Na despesa de 

consumo fi nal do governo, o destaque foi a saúde pública, 
com R$ 201,6 bilhões,3,1% do PIB.

Os gastos no consumo de bens e serviços de saúde no 
Brasil alcançaram, em 2017, o equivalente a 9,2% do PIB. 
Isso representou o total de R$ 608,3 bilhões. A maior parte, 
R$ 354,6 bilhões, que correspondem a 5,4% do PIB, foi 
com despesas de famílias e instituições sem fi ns de lucro 
a serviço das famílias. As despesas de consumo do governo 
atingiram R$ 253,7 bilhões, ou seja, 3,9% do PIB. Ainda 
em 2017, a despesa per capita com o consumo de bens 
e serviços de saúde, fi cou em R$ 1.714,6 para famílias e 
instituições sem fi ns lucrativos a serviço das famílias. Para 
o governo somaram R$ 1.226,8.

A participação das atividades de saúde no Valor Adicionado 
Bruto (VAB), que indica a renda criada em cada atividade 
econômica em determinado período, subiu de R$ 202,3 
bilhões (6,1%), em 2010, para R$ 429,2 bilhões (7,6%), em 
2017. O maior aumento de participação ocorreu na saúde 
privada. Segundo o IBGE, esse item atingiu 3,0% do VAB 
total da economia, em 2017, enquanto em 2010, era de 2,1%.

Entre 2010 e 2017, a participação do consumo desses 
bens e serviços na economia subiu de 8,0% para 9,2%. O 
aumento foi mais evidente no fi nal do período, indicando 
que em momentos de retração ou de baixo crescimento 
econômico o consumo de bens e serviços de saúde tende a 
cair menos que o de outros produtos e serviços. Entre 2010 
e 2015, o consumo de bens e serviços de saúde registrou 
crescimento, mas em 2016 houve queda em volume 1,5%. 
Apesar disso, em valor corrente as despesas aumentaram 
6,8%. 

Os serviços de saúde e medicamentos custeados pelo 
governo, em 2017, correspondiam 19,2% do total de bens 
e serviços fornecidos à população. Aí estão incluídos os 
serviços de saúde, educação e a administração pública. 
O principal item na despesa de consumo do governo com 
saúde, foi a saúde pública. Foram R$ 201,6 bilhões do total 

Gastos com saúde privada no Brasil 
somam R$ 231 bilhões de 2010 a 2017

O principal gasto das famílias com saúde, foi com serviços de saúde privada.

Marcelo Camargo/ABr

das suas despesas nesta área, o que representou 79,5%. Já a 
despesa com saúde privada, que são os serviços adquiridos 
de estabelecimentos privados, foi equivalente a 17,2%, ou 
R$ 43,6 bilhões. Com medicamentos foram R$ 8,4 bilhões, 
3,3% do total dessas despesas.

“No SUS tem uma parte privada que o governo paga para 
as famílias. É quando a família vai para um atendimento 
privado que é pago pelo governo. Pelo sistema de Contas 
Nacionais a gente considera consumo do governo as des-
pesas mercantis e não mercantis que ele vai disponibilizar 
para as famílias”, disse a pesquisadora do IBGE, Thassia 
Gazé Holguin.

No período de 2010 a 2017, uma mudança no cenário 
chamou atenção: o aumento das despesas com a prestação 
de serviços de saúde pública como proporção do PIB. O 
percentual saiu de 2,7% do PIB em 2010 para 3,1% em 2017. 
Mas quando são os medicamentos, o percentual mudou de 
0,2% para 0,1%. A pesquisa mostra que a variação em volu-
me do consumo de bens e serviços de saúde do governo só 
não superou a de produtos não-saúde nos anos de 2012 e 
2016. Em 2017, enquanto o consumo de serviços de saúde 
cresceu 2,3% em volume, o consumo não-saúde caiu 1,3%.

“Como saúde é um bem inelástico, em momento de 
crise a gente não sente de imediato os efeitos no setor. 
A explicação pode ser por conta de a saúde ser um bem 
essencial ou a própria questão de fi nanciamento de saúde 
do governo. Tem mais regras percentuais a serem aplica-

dos. Os estados, municípios 
informam os gastos, a União 
também. Tem um controle”, 
observou.

Conforme o IBGE, em 
2017, o principal gasto das 
famílias com saúde, foi com 
serviços de saúde priva-
da. Nesse ano, alcançaram 
66,8% do total das despesas 
de saúde, somando R$ 231,0 
bilhões. Os medicamentos 
alcançaram R$ 103,5 bilhões, 
ou 29,9% do total dessas des-
pesas. Para a pesquisadora 
do IBGE em momento de 
aperto fi nanceiro, as famílias 
procuram, primeiro cortar 
em outras áreas, para se 
necessário, por fi m, chegar 
aos gastos com saúde.

“Minha renda diminuiu, vou diminuir os gastos com car-
ro, com restaurante, mas os gastos com plano de saúde e 
medicamentos, em geral, mantenho a curto prazo, mesmo 
com a crise. Então, é esperado esse movimento. Em perí-
odos de recessão da economia, a saúde sofre menos, mas 
a longo prazo pode sofrer”, disse, acrescentando, que os 
indicadores de gastos das famílias levam em conta além 
de planos de saúde, os medicamentos exames e serviços 
hospitalares.

Entre 2010 e 2017, as atividades relacionadas à saúde 
registraram aumento nos postos de trabalho. Saíram de 
5,3% para 7,1% do total das ocupações. Sobre as remu-
nerações do setor, estão acima da média da economia, 
com um rendimento médio anual de R$ 43,8 mil em 2017 
contra R$ 33,4 mil das atividades não-saúde. Em 2017, as 
remunerações desse setor representavam 9,6% do total 
das remunerações da economia.

A pesquisadora disse que neste setor não se pode confun-
dir ocupação com postos de trabalho. “Uma pessoa pode 
ter mais de uma ocupação, por exemplo, uma enfermeira 
pode trabalhar em dois hospitais e uma clínica. Não se 
pode confundir o conceito com número de empregados. 
São postos de trabalho ou ocupações. Na área de saúde 
é muito comum mais de uma ocupação”, completou. Se-
gundo a pesquisadora, na comparação com outros países, 
na despesa com saúde proporcional ao PIB, o Brasil tem 
nível semelhante ao Chile, Reino Unido e Grécia, mas na 
despesa do governo também relacionada ao PIB, está um 
pouco abaixo da média.

Os gastos no consumo de bens e serviços de saúde no Brasil alcançaram,
em 2017, o equivalente a 9,2% do PIB.
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Na área de saúde é muito comum
mais de uma ocupação.
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