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“Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, você, 
meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei 
que não é fácil, mas tente, 
experimente, consciente.

É dentro de você que o Ano 
Novo cochila e espera desde 
sempre”.

Carlos Drummond de Andrade (1902/1987)
Poeta e cronista brasileiro

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular
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A taxa de desocupa-
ção no país fechou o 
trimestre encerrado 

em novembro em 11,2%, 
segundo pesquisa IBGE. O 
estudo considera desocupa-
das as pessoas que estão sem 
emprego, mas que buscaram 
efetivamente um trabalho nos 
30 dias anteriores à coleta 
dos dados. O levantamento 
aponta que 11,9 milhões de 
pessoas compõem a popula-
ção desocupada. A taxa de 
desocupação caiu 0,7 ponto 
percentual no trimestre de 
junho a agosto, que ficou 
em 11,8% e foi inferior 0,4 
ponto percentual em relação 

Taxa de desemprego fecha 
o trimestre encerrado em 
novembro em 11,2%

ao mesmo trimestre de 2018, 
de 11,6%.

A população desempregada 
teve redução em ambas as 
comparações, de menos 5,6%, 
ou 702 mil pessoas a menos, em 
relação ao trimestre de junho a 
agosto, e de menos 2,5%, 300 mil 
pessoas a menos, em relação ao 
mesmo trimestre de 2018. Em 
relação à população ocupada, 
o levantamento mostra que são 
94,4 milhões, novo recorde da 
série histórica iniciada em 2012. 
A população ocupada cresceu 
0,8%, com mais 785 mil pessoas 
trabalhando em relação ao tri-
mestre anterior e 1,6%, mais 1,5 
milhão de pessoas, em relação 

ao mesmo trimestre de 2018.
O número de empregados 

com carteira de trabalho assina-
da no setor privado, sem incluir 
trabalhadores domésticos, che-
gou a 33,4 milhões, crescimento 
de 1,1%, ou seja, mais 378 mil 
pessoas com carteira assinada 
em relação ao trimestre anterior 
e 1,6%, mais 516 mil pessoas, 
ante o mesmo trimestre de 
2018. A categoria dos empre-
gados sem carteira de trabalho 
assinada no setor privado, de 
11,8 milhões de pessoas, fi cou 
estatisticamente estável em 
ambas as comparações.

O número de trabalhadores 
por conta própria chegou a 24,6 

Emprego com carteira de trabalho assinada chegou a 33,4 milhões.

milhões de pessoas, e cresceu 
nas duas comparações: 1,2% 
(mais 303 mil pessoas) frente 
ao trimestre móvel anterior e 

3,6% (mais 861 mil pessoas) 
em relação ao mesmo período 
de 2018”. O rendimento médio 
real habitual de R$ 2.332 no tri-

mestre terminado em novem-
bro de 2019 não teve variação 
signifi cativa em nenhuma das 
comparações (ABr).

A Corte de Cassação da Itália 
determinou que o cultivo de 
cannabis em casa, em pequenas 
proporções e para uso pessoal 
não será mais considerado um 
crime no país. Os magistrados 
analisaram o recurso de uma 
pessoa que pedia a anulação de 
uma condenação por cultivo de 
duas mudas de cannabis: uma 
com 1m de altura e 18 ramos, 
e outra de 1,15m e 20 ramos. 

A decisão, tomada no últi-
mo dia 19 pela Corte italiana, 
muda, assim, a sentença de 
2008 do próprio tribunal, a qual 
criminalizava qualquer tipo de 
plantação de maconha, mesmo 
sendo exclusivamente para uso 
pessoal. Na Itália, já era possível 
comprar em lojas físicas ou em 
sites kits para plantar a erva em 
casa, mas todo o processo era 
considerado ilegal. As relações 

à decisão da Corte na Itália, 
porém, são diversas. 

O senador do Movimento 5 
Estrelas (M5S) Matteo Man-
tero comemorou a mudança, 
dizendo que uma nova estrada 
foi aberta. “Até essa histórica 
sentença, comprar maconha 
de trafi cantes, alimentando o 
tráfi co e colocando a própria 
saúde em risco, com produtos 
de origem duvidosa, não consti-
tuía um crime penal, enquanto 
cultivar plantas no próprio 
jardim, para uso pessoal, era 
considerado crime”, comentou. 

Já o líder da associação Fa-
mily Day, Massimo Gandolfi ni, 
criticou o posicionamento da 
Corte: “A sentença da Cassação 
banaliza o consumo de drogas, 
inventa um direito a se drogar 
que não tem nenhum fundamen-
to jurídico”, apontou (ANSA).

Em pequenas proporções e para uso pessoal não será mais 

considerado crime na Itália.

Publicado no Diário Ofi cial da 
União do último dia 27, projeto  
sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, extingue a pena de 
prisão disciplinar para as polí-
cias militares (PM) e os corpos 
de bombeiros militares dos es-
tados. A norma altera o Artigo 
18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 
de julho de 1969, e determina 
que essas corporações sejam 
regidas por um Código de Ética 
e Disciplina, aprovado por lei 
estadual específi ca. 

“As polícias militares e os 
corpos de bombeiros militares 
serão regidos por Código de 
Ética e Disciplina, aprovado 
por lei estadual específica, 
que tem por fi nalidade defi nir, 
especificar e classificar as 

Pela norma, os estados têm prazo de 12 meses para 

regulamentar a implementar a lei.

Em uma das raras declara-
ções públicas sobre o estado 
de saúde do ex-piloto Michael 
Schumacher, a esposa do 
heptacampeão de Fórmula 1, 
Corinna Betsch, não entrou 
em muitos detalhes, mas deu 
a entender que o alemão se-
gue reagindo lentamente. Ela 
aproveitou o momento para 
anunciar que entrará no ar uma 
nova página nas redes sociais 
sobre ex-piloto da Ferrari inti-
tulada “KeepFightingMichael” 
(Siga Lutando Michael, em 
português).

“Grandes coisas começam 
com pequenos passos. Muitas 
partículas pequenas podem 
formar um enorme mosaico. 

Juntos, vocês são mais fortes, 
e é exatamente assim que as 
forças combinadas do movi-
mento KeepFighting facilitam 
o incentivo a outras pessoas”, 
disse Corinna.

Em entrevista à revista alemã 
“In Touch”, o médico de Schu-
macher, Jean-Francois Payen, 
informou que há um processo 
demorado de recuperação. “Há 
um plano de um a três anos para 
o período de regeneração. Eu 
ainda o visito ocasionalmente 
e converso com a família sobre 
qualquer progresso que eu vejo. 
Ela vê as coisas com muita 
clareza e fará de tudo para me-
lhorar a condição do marido”, 
explicou Payen (ANSA).

Corinna deu a entender que Schumacher segue reagindo 

lentamente.

Após uma sessão que resul-
tou na detenção de 18 depu-
tados pró-sérvios da oposição, 
o Parlamento de Montenegro 
aprovou na sexta-feira (27) 
uma controversa lei de liber-
dade religiosa, que busca na-
cionalizar os bens das igrejas 
do país que não conseguirem 
provar que pertenciam a elas 
antes de 1918.

As comunidades religio-
sas montenegrinas devem 
apresentar documentos que 
comprovem os direitos de 
propriedade antes de 1918 so-
bre terras, igrejas e mosteiros. 
Nesse ano, o país perdeu sua 

independência e ingressou no 
reino dos sérvios, croatas e 
eslovenos, progenitor da Iugos-
lávia. O projeto foi contestado 
pelos líderes da Igreja Ortodoxa 
Sérvia, detentora de centenas 
de mosteiros pela nação. 

O governo negou que queira 
privar as comunidades religio-
sas de suas propriedades, mas a 
Igreja Sérvia insiste que o Esta-
do gostaria de tirar suas posses, 
incluindo igrejas medievais e 
mosteiros. Montenegro, que se 
tornou independente da Sérvia 
em 2006, tem cerca de 620 mil 
habitantes, e 72% da população 
são cristãos ortodoxos (ANSA).

O projeto foi contestado pelos líderes da Igreja Ortodoxa Sérvia.

Supermercados otimistas
A Associação Paulista de Su-

permercados projeta que em 2020 
o crescimento do setor varejista 
alimentar deve variar entre 2% e 
2,44%, maior valor dos últimos cin-
co anos. O otimismo dos empresá-
rios é sentido também na pesquisa 
de confi ança ao apontar que 94% se 
sentem otimistas. O número refl ete 
o sucesso da Black Friday, em que 
43% dos empresários alegam ter 
vendido mais do que em 2018. 

As empresas administrado-
ras de plataformas para venda 
de produtos pela internet de-
verão apresentar ao governo 
as regras e políticas adotadas, 
para evitar a comercialização 
de produtos falsifi cados ou 
ilegais. O propósito é evitar 
risco à vida, saúde e segurança 
dos consumidores que eventu-
almente comprem produtos de 
procedência incerta.

As informações deverão ser 
prestadas à Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Senacon), 
que está notifi cando as empre-
sas a apresentarem em 30 dias 
termos de uso, políticas ou 
outros regramentos que visam 
coibir a comercialização de 
produtos piratas e falsifi cados. 
A perspectiva é estabelecer di-
retrizes mínimas para garantir 

O propósito é evitar risco à vida, saúde e segurança dos 

consumidores.
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Governo quer coibir pirataria em 
comércio eletrônico

denação de Consumo Seguro e 
Saúde que mostra dispositivos 
que proíbem o comércio de 
produtos ilegais ou piratea-
dos. “As plataformas de co-
mércio eletrônico não podem 
se furtar da responsabilidade 
de comercializarem estes 
tipos de produto, alegando a 
impossibilidade de retirada 
dos anúncios [como banners] 
em respeito à liberdade de 
expressão”.

Estimativas do Fórum Na-
cional Contra a Pirataria e a 
Ilegalidade, citadas na nota 
técnica, indicam que, além 
dos riscos aos consumidores, 
o comércio de produtos piratas 
causou perdas de R$ 155,5 
bilhões em 2018 e fecha, por 
ano, 58 mil postos de trabalho. 
(ABr)

que produtos piratas e ilegais 
não sejam comercializados por 
meio de canais eletrônicos, 
inclusive redes sociais. 

A decisão de levantar in-
formações junto às empresas 
foi tomada a partir de nota 
técnica elaborada pela Coor-

Esposa de Schumacher 
dá sinal de pequena 

melhora do ex-piloto

Montenegro aprova lei 
de liberdade religiosa

Corte da Itália libera 
cultivo doméstico de 

cannabis

Bolsonaro extingue 
prisão disciplinar para 

PMs e bombeiros

transgressões disciplinares e 
estabelecer normas relativas 
a sanções disciplinares, con-
ceitos, recursos, recompensas, 
bem como regulamentar o 
processo administrativo dis-
ciplinar e o funcionamento do 
Conselho de Ética e Disciplina 
Militares”.

Nesses casos deverão ser 
observados princípios como 
dignidade da pessoa humana, 
legalidade, presunção de ino-
cência, devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa, 
razoabilidade e proporcionali-
dade, vedação de medida pri-
vativa e restritiva de liberdade. 
Pela norma, os estados têm 
prazo de 12 meses para regu-
lamentar a implementar a lei.

Em nota, o Palácio do Planal-
to destaca que “a valorização 
dos policiais e bombeiros passa 
pela atualização dos seus regu-
lamentos disciplinares, à luz da 
Constituição cidadã de 1988, 
impondo sua defi nição em lei 
estadual específi ca, com fi m da 
pena de prisão para punições 
de faltas disciplinares, o devido 
processo legal, o direito à ampla 
defesa, ao contraditório e o 
respeito aos direitos humanos” 
(ABr).
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News@TI
Usando inteligência artifi cial, projeto da CPFL 
Energia é reconhecido em premiação nacional

@Um projeto que nasceu no Centro de Operações da RGE - em São 
Leopoldo, RS - e que auxiliará na tomada de decisões diante dos 

temporais, foi premiado nacionalmente pela Revista Project Design 
Management. O WeTs (Weather Translator System), que signifi ca 
Sistema de Tradução da Previsão do Tempo, foi desenvolvido nos 
últimos dois anos por engenheiros da CPFL Energia em parceira com 
o Climatempo. A ferramenta é utilizada desde outubro nos Centros de 
operação da RGE, da CPFL Paulista, da CPFL Santa Cruz e da CPFL 
Piratininga e, segundo o líder do projeto Gustavo Theodor Carvalho, 
um dos coordenadores do Centro de Operação Integrado (COI) da 
RGE, o novo sistema será capaz de projetar as condições climáticas 
nas áreas de concessão das distribuidoras do Grupo CPFL por meio 
da inteligência artifi cial.

Sodexo e Box Offi ce anunciam parceria 

@A Sodexo On-site, líder mundial em Serviços de Qualidade de 
Vida, inicia uma parceria com a Box Offi ce, para a solução de 

workplace autônomo.em uma abordagem elaborada para gerar experi-
ências mais práticas e rápidas aos clientes. A partir de uma estrutura 
modular, de fácil implantação, é possível promover em diferentes 
espaços e ambientes uma sala reservada para todos os clientes e con-
sumidores, oferecendo a praticidade e fl exibilidade dos coworkings, 
e a privacidade e confi dencialidade dos escritórios tradicionais. O 
espaço comporta até quatro pessoas oferecendo conforto acústico, 
wi-fi , ar-condicionado, TV LED, espaço multimídia, tomadas, entra-
das USB, entre outros benefícios (https://sodexoservicos.com.br/).

TCL apresentará Tecnologia Mini-LED de última 
geração na CES 2020

@A TCL Electronics, empresa de eletrônicos de consumo, apre-
sentará a próxima geração de tecnologia Mini-LED em meio 

a um conjunto completo de inovações relevantes na CES 2020 em 
Las Vegas, de 7 a 10 de janeiro. Já considerada uma das marcas de 
eletrônicos de consumo que mais cresce graças a suas soluções avan-
çadas para TVs, que incluem levar a primeira televisão do mundo que 
utiliza luz de fundo Mini-LED de alto desempenho para a América do 
Norte e Europa no começo deste ano, a TCL continua a aperfeiçoar 
e impulsionar a introdução das Mini-LEDs.

COLUNA DO HERÓDOTO

O vice presidente é 

visto como uma ameaça 

constante. A qualquer 

momento pode reunir 

forças e tentar ocupar o 

lugar do titular.

Está escrito na consti-
tuição que na falta do 
presidente ele assume 

até o fi nal do mandato. No 
passado era um pouco dife-
rente, na república velha só 
governaria até o fi m se fosse 
empossado depois  de dois 
anos do mandato do titular. Se 
a sucessão ocorrese antes teria 
que convocar novas eleições. 
Mas há exceções. No primeiro 
governo republicano, Deodoro 
derrubado por um golpe de 
estado, o vice, Floriano Peixoto 
ignorou a lei e governou até o 
fi nal do mandato do titular e 
não convocou eleições. 

Contudo na nova república 
brasileira o vice não precisa 
de preocupar com isso. Toma 
posse mansa e pacífi ca e go-
verna. Depois, obviamente, 
tenta uma reeleição graças ao 
poder da máquina estatal e a 
caneta azul que assina emen-
das parlamentares e populdos 
contratos com as empreiteiras 
de boca aberta, famintas. O que 
se espera é uma convivência 
civilizada pelos dois.

O antagonismo do vice com o 
titular, é de ordem ideológica. 
Um é ligado aos movimentos de 
esquerda, aos sindicatos, aos 
partidos radicais e intelectuais 
engajados. Defende uma forte 
participação do Estado na 
economia, com o controle dos 
preços de produtos básicos, 
como gasolina e diesel, a na-
cionalização via expropriação, 
de empresas estrangeiras em 
setores considerados estra-
tégicos como comunicação, 
enérgia elétrica e petróleo. 

É dado a grandes comícios 
com anúncios de disposição 
de dividir terras, fazer reforma 
agrária e taxar a burguesia 
nacional. Pelo menos fi ca claro 
para o eleitor o programa de 
governo e visão do mundo que 
tem o político e ninguém pode 
dizer que foi enganado ou que 
sofreu um estelionato eleitoral. 

É verdade que não se chega a 
uma pregação revolucionária 
para substituir o capitalismo 
por um modelo socialista, 
nem incentivar uma luta de 
classes, conforme os modelos 
tradicionais da linha marxista-
-leninista. 

Mas é evidente que há um 
racha entre as duas maiores 
magistraturas do país. Ainda 
que se espere que o vice não 
abra a boca, nos bastidores 
faz críticas ao governo do qual 
faz parte e tenta sabotar o 
programa em vigor. Não perde 
um encontro com jornalistas. 
O outro por sua vez é a voz do 
conservadorismo. Insiste na 
liturgia do cargo e se porta, 
pelo menos aparentemente, 
segundo a liturgia do cargo. 

As divergências acentuam-
-se com a escolha dos minis-
tros militares e uma opção 
econômica  digna de apoio 
por parte do Fundo Monetário 
Internacional. Há perspectiva 
de privatizações e abertura 
para investimentos de  capitais 
estrangeiros especialmente na 
indústria. A principal proposta 
do governo é a instalação de 
uma cruzada moralizadora, o 
saneamento moral tanto rei-
vindicado pelos que o elegeu. 

O alvo principal é a admi-
nistração pública acusada de 
corrupta, inefi ciente e cara 
para o contribuinte. As diver-
gências de caráter político e 
ideológico, um conservador e 
outro apoiado pelas esquerdas, 
só pode dar no que deu. Há 
um afastamento entre eles. É 
verdade que não foi o titular 
que escolheu o vice, uma vez 
que a constituição estabelece 
que são dois votos separados. 

Assim é possível votar para 
presidente em Jânio Quadros 
e para vice em João Goulart. O 
quadro só pode evoluir para o 
pior: o presidente manda o vice 
para a China, tenta um golpe 
de estado, sem sucesso, e os 
militares entram em cena para 
impedir a posse de Goulart. 

Daí para frente deu no que 
deu: o golpe civil-militar de 64.

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

(www.herodoto.com.br).
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Dicas para evitar ataques 
fraudulentos no celular

Envio de mensagens, pagamento de 
contas, pedir carro por aplicativo, 
comida, reservar hotéis, entre outros. 

Porém, a facilidade de acesso a diversos 
produtos e serviços, entre eles bancários, nos 
coloca em uma situação de vulnerabilidade.

O brasileiro tem aderido cada vez mais em 
fazer compras pela internet ou por aplica-
tivos. Há três anos, uma pesquisa realizada 
pelo Google já apontava a tendência de que 
em 2021, as compras realizadas por smar-
tphones atingiria a marca de 41% e, até lá, 
cerca de 27 milhões de pessoas irão realizar 
compras online pela primeira vez.

“Segurança digital é algo essencial e obri-
gatório nos dispositivos, uma vez que utili-
zamos o celular para as resoluções diárias. 
São muitas informações e dados pessoais 
trafegando e que fi cam vulneráveis as ações 
dos hackers e quadrilhas especializadas em 
fraudes digitais, que estão cada vez mais 
modernizando seus golpes. Por este motivo, 
a utilização de um antivírus somente não é 
mais efi caz”, alerta Marcus Garcia, VP de 
Produtos da FS, empresa que desenvolve 
produtos e serviços para segurança digital.

O executivo ressalta a questão do período 
atual considerado de grande movimentação 
no varejo, quando os criminosos também 
fi cam bem atentos para atacar de diversas 
formas. Abaixo, algumas dicas importantes 
em três ambientes onde os criminosos têm 
aplicado golpes para evitar dores de cabe-
ça, em pleno período de comemorações e 
merecidas férias:

Redes de wi-fi  públicas: ao acessar uma 
delas, seja em um shopping, aeroporto, loja, 
restaurante, pode estar abrindo portas para 
os golpes. Há casos de pessoas que conec-
taram o aparelho em uma dessas redes para 
simplesmente checar seus e-mails e recebeu 
a fatura do cartão com compras realizadas 

exatamente naquela dada, horário e local. 
Portanto, não é recomendável qualquer 
tipo de transação com cartões, cadastros 
com preenchimento de dados pessoais ou 
outras ações em conexão que não seja da 
sua confi ança.

Redes Sociais: desconfi e de ofertas 
muito agressivas. Nunca abra links rece-
bidos. O ideal é digitar o endereço do site 
que pretende acessar para certifi car de que 
não está em ambiente falso. Nesses casos, 
os criminosos criam as propagandas como 
se fossem da loja original e o consumidor 
acaba não percebendo que será lavado para 
outro onde todos os dados pessoais serão 
acessados e utilizados para diversos fi ns.

Whatsapp: mais uma porta de entrada 
para os criminosos, o aplicativo oferece 
risco. Este também é o período de rece-
bimento de mensagens sobre prêmios, 
promoções etc. As tentativas de ataques 
ocorrem geralmente, a partir de um envio 
de mensagem sobre prêmios, promoções ou 
links maliciosos que induzem as pessoas a 

informar todos os seus dados. Até as men-
sagens de Feliz Natal recebidas no grupo 
da família podem ser ameaças.

Para evitar cair em fraudes por uma dessas 
‘portas’ acima, o importante é blindar os 
dispositivos móveis com soluções efi cazes 
e que protejam principalmente a conexão. 
O antivírus não é sufi ciente. “Escolha uma 
suite de segurança dentre as mais conheci-
das do mercado. Entre elas está o app Hero. 
Sobre este, eu posso garantir que estamos 
com as melhores práticas atualizadas para 
atender e segurar nossos clientes”, pontua.

Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas 
adotaram o Hero como ferramenta de segu-
rança em seus dispositivos móveis. Deste 
universo, cerca de 90% utilizam Android. 
Entre os destaques na funcionalidade estão: 
ausência de anúncios (sem ads abrindo na 
tela), botão de resfriar o celular e, para os 
que curtem jogos online, mais velocidade e 
otimizador de bateria e um serviço de Help 
Desk digital, que te dá suporte às dúvidas e 
instalações de aparelhos eletrônicos.

Atualmente a coisa mais comum é utilizarmos apenas o celular para resolver tudo em nosso dia a dia
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O ano novo chega com muitas 
novidades!

Sempre à frente em inovação e quali-
dade, o jornal Empresas & Negócios 

informa que está investindo numa nova 
plataforma de informação e concentrará 
sua distribuição a partir do nosso portal 
jornalempresasenegocios.com.br.

Com isso, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Ofi cial do Estado, deixará de 
circular em edição impressa a partir de 
1º de janeiro de 2020.

A edição diária, em formato standard, 
continuará disponível em PDF, com o 
melhor da economia, mercado corpora-

tivo, legislação, tecnologia da informação 
e vida moderna. Este formato vem com 
Certifi cação Digital, que dá valor legal à 
publicação – outra inovação do Empresas 
& Negócios já reconhecida pelo mercado.

Além de manter aderência com a legis-
lação das Sociedades Anônimas, o formato 
digital vai agilizar a divulgação da publi-
cidade legal, facilitando a transmissão, 
checking e comprovação. Novos serviços 
e funcionalidades vão garantir o destaque 
e conformidade com as normas legais.

Temos também novidades no nosso 
conteúdo, com um atraente e intuitiva 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confi ável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profi ssionais e empresários 
conectados.

Sempre mantendo a qualidade, trans-
parência e credibilidade reconhecidas em 
nossos 17 anos de atividade e mais de 4 
mil edições.

Esperamos sua visita ao nosso site. E 
vamos conversar sobre seus novos proje-
tos e necessidades, seja na comunicação 
legal ou no marketing digital.

Um 2020 com muita paz e prosperidade.

Lilian Mancuso

Diretora

Caros amigos de agências, clientes e anunciantes

Liderar em momento de transformações, 
e em meio à quarta revolução industrial 
requer adaptações que vão além de im-
plantar processos tecnológicos no ambiente 
corporativo.  É preciso uma mudança de 
mentalidade e um conjunto de habilidades, 
técnicas e métodos, que têm como objetivo 
administrar e potencializar a efi ciência do 
capital humano dentro das empresas.

A liderança 4.0 deve estar preparada 
para lidar com a agilidade das informações, 
divergências comportamentais, pressão 
mercadológica, focando em resultados sem 
deixar de lado as pessoas, potencializando-
-as, compreendendo e investindo em suas 
equipes.

Porém, saber como desenvolver essa 
liderança é um importante passo, afi nal o 
crescimento da empresa e o sucesso da 
equipe, também depende disso. Sem bons 
líderes, se torna difícil atingir os objetivos 
organizacionais, assim como manter os 
profi ssionais motivados. Algumas estraté-
gias são fundamentais nesse aprendizado e 
aprimoram as habilidades de gestão, como 
incentivar a equipe, que é um papel funda-
mental do líder para criar um ambiente em 
que todos tenham confi ança em expor seus 
pontos de vista.

Uma outra estratégia que valoriza o 

desenvolvimento da liderança é empatia 
pela equipe de trabalho. Líderes que não 
se colocam no lugar de seus colaboradores 
normalmente não conseguem compre-
ender suas angústias ou interesses e, 
por consequência, não atendem às suas 
necessidades.

Além disso, descentralizar o poder. Chefes 
inseguros gostam de manter o comando 
em suas mãos, então centralizam todas as 
demandas e exigem que absolutamente tudo 
passe por eles. Mas essa não é uma postura 
adequada, é importante confi ar na equipe 
liderada, atribuindo-lhe responsabilidades.

A comunicação também é um dos tópi-
cos mais importantes nesse exercício de 
liderança. Todo líder precisa se expressar 
de forma efi caz para engajar e alinhar o 
time na busca por bons resultados. Além 
disso, uma boa comunicação previne erros, 
confl itos e outros.

Em muitas empresas, os colaboradores 
não sentem reconhecidos por seus superio-
res imediatos. De acordo com uma pesquisa 
da Towers Watson, o desempenho de um 
profi ssional aumenta em cerca de 60% 
quando é reconhecido por seu superior ime-
diato. Assim, um simples elogio pode fazer 
toda a diferença e inspirar bons resultados 
para a equipe.

Por fi m, é essencial que o líder seja um 
exemplo a ser seguido, mostrando, por meio 
das próprias atitudes, como as coisas devem 
ser feitas. O líder é um verdadeiro protago-
nista. Os profi ssionais observam suas ações 
diárias e replicam, mesmo que de forma 
inconsciente. Por isso, Davi Ramsey, escritor 
do livro “líder empreendedor”, afi rma que 
os pontos fortes e fracos de um líder são 
repetidos em sua equipe. Nesse sentido, é 
cada vez mais determinante que o gestor 
assuma uma postura exemplar, mostrando 
de forma prática o que espera dos seus cola-
boradores. Um líder exemplar é aquele que 
abraça os valores da companhia, ouve seus 
superiores, se compromete pessoalmente 
com os resultados e atua com dedicação.

Não se aprende a ser líder apenas ouvindo. 
É preciso desenvolver um conteúdo que vá 
além do conhecimento técnico, que o leve 
a praticar uma nova habilidade, um novo 
comportamento de forma contínua. Ainda 
que muitas pessoas tenham aptidão para 
liderança por vocação, essa característica 
precisa ser constantemente desenvolvida. É 
uma tarefa para a vida. Assim, será possível 
construir dentro de uma organização uma 
cultura de credibilidade e transparência, 
capaz de reter talentos e gerar melhores 
resultados no futuro.

(Fonte: Anessa Caparelli, coordenadora
regional da Amcham Goiânia)

Liderança 4.0: um mecanismo de alcance de resultados
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Internacional El Palomar e o Aeroporto Internacional de Florianópo-
lis - Hercílio Luz com quatro frequências semanais, às terças, quintas, 
sábados e domingos. Dessa forma, Florianópolis se torna o segundo 
destino operacional de Flybondi no país. Em outubro, a companhia 
aérea começou a voar para o Rio de Janeiro e, em janeiro de 2020, o 
fará em São Paulo. Em março, será a vez de Porto Alegre. Os argentinos 
continuam sendo a principal fonte de visitantes do Brasil, devido à sua 
proximidade geográfi ca, riqueza cultural e paisagem (www.fl ybondi.com).

E - Padaria Pet 
Já ouviu falar em café, cerveja, bolos e pipoca para pets? A inovação em 
produtos gourmets para cães e gatos é a marca registrada da Padaria 
Pet. A rede especializada em petiscaria e confeitaria para pets acaba 
de inaugurar duas unidades, a primeira loja própria em Shopping, e a 
sexta franquia localizada no litoral paulista. As duas unidades contam 
com a inovação em produtos gourmets como, biscoitos naturais, pipocas, 
cervejas, gelatinas, cafés, ração Premium da marca e todas as varieda-
des de petiscaria para cães e gatos. A linha de confeitaria de bolos de 
aniversário e cupcakes estão entre os destaques. Saiba mais em: (http://
www.padariapet.com.br/). 

F - Jovem da Água 
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e o 
programa Jovens Profi ssionais do Saneamento, iniciativa da entidade 
para o desenvolvimento de lideranças entre os jovens que atuam na 
área do saneamento ambiental, são os responsáveis pela organização e 
promoção da etapa no Brasil do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 
(Stockholm Junior Water Prize). A iniciativa reúne jovens entre 15 e 
20 anos, encorajando seu interesse em desafi os relacionados à água e 
sustentabilidade. Os interessados podem enviar seus trabalhos até o dia 
22 de março, acessando  (http://abes-dn.org.br/abeseventos/premiojo-
vemaguaestocolmo/2019/10/29/etapas-do-premio/).

G - Consumo de Drogas
Já está disponível uma tecnologia que permite captar, por meio do 
suor, retirado da ponta dos dedos, ou seja, da digital, se um motorista 

A - Reportagem ou Biografi a
A editora todavia vai premiar o autor de um livro original de não fi cção 
com um contrato de edição. A inscrição é gratuita e deverá ser feita 
pelo autor, sob pseudônimo, até 17 de março. O prêmio vai privilegiar 
a pertinência de reportagens e biografi as em projetos que ampliem as 
fronteiras do gênero graças à prosa energética, à forma afi ada e a rele-
vância para o debate atual. Histórias reais que nos ajudem a compreender 
o nosso tempo. Os participantes deverão inscrever um projeto escrito 
em língua portuguesa, original e inédito. Mais informações: (https://
todavialivros.com.br/premio). 

B - Compras Públicas
Acontece em Brasília, entre os dias 27 e 29 de maio, o Meeting de Com-
pras Públicas, realizado pela ConTreinamentos, que objetiva promover 
um amplo debate que possa contribuir para a qualifi cação dos proces-
sos de Compras Públicas com inovação, efi ciência dos gastos públicos, 
transparência e valorização dos agentes públicos. Com foco na busca da 
efi ciência e da economicidade, o evento reunirá palestrantes renomados 
para debater e abordar os mais diversos pontos polêmicos que afl igem 
as contratações governamentais. Mais informações: (41) 98814-7954.

C - Startups no Portfólio 
A Wayra, hub de inovação aberta do Grupo Telefónica no mundo e uma 
iniciativa da Vivo, fecha 2019 com 36 startups no portfólio do Brasil. 
Essas empresas juntas já ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão de valor 
de mercado e devem faturar mais de R$ 500 milhões no ano. Ao todo, 
74 empresas receberam um total de R$ 14 milhões de investimento da 
Wayra desde 2012, início da operação no país. As investidas ainda levan-
taram R$ 250 milhões de aporte externo no mesmo período. Também 
faz parcerias para ampliar as oportunidades de encontrar startups para 
negóciar. Mais informações, acesse (http://br-pt.wayra.com/startups). 

D - Flybondi no Brasil
Flybondi, a primeira linha aérea ultra low cost da Argentina, inaugurou 
sua nova rota Buenos Aires/Florianópolis. Ela opera entre o Aeroporto 

consumiu alguma substância psicoativa ilícita, como cocaína, maconha 
ou anfetaminas, antes de assumir a direção. O teste, é capaz de identi-
fi car se o condutor continua sob efeito da mesma até 10 horas depois 
do uso, já é adotado em vários países europeus, América do Norte, 
Austrália e Inglaterra. O equipamento que realiza o teste é fabricado 
pela inglesa Intelligent Fingerprinting e representado no Brasil pela 
Orbitae, empresa de Diagnósticos. O aparelho e testes estão em fase 
de registro na Anvisa.  

H - Setor Elétrico 
O Free Electrons, programa global de aceleração focado em startups 
de energia em fase de scale up em mercados internacionais, está com 
inscrições abertas. A iniciativa, em sua quarta edição, busca apresentar 
as mais promissoras startups do setor elétrico em todo o mundo às 10 
utilities líderes do setor. Ao todo, o programa vai selecionar 30 empresas 
que terão a oportunidade de apresentar suas ideias em um Bootcamp 
que acontece em março, em Singapura, e apenas 15 passarão para a 
fase seguinte. O desafi o é a criação de um projeto-piloto nas áreas da 
mobilidade, energias limpas, redes inteligentes, digitalização e servi-
ços de apoio ao cliente. Inscrições e mais informações, no link (http://
freeelectrons.org/).  

I - Resíduos Sólidos
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, 
por meio da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, promove, entre os 
dias 23 e 25 de junho, em Belo Horizonte, a décima quarta edição do 
Seminário Nacional de Resíduos Sólidos. O seminário ocorre a cada dois 
anos e reúne especialistas de todo o Brasil, que buscam a integração 
de conhecimentos e novas trocas de experiências sobre os temas mais 
atuais em relevância. A edição trará para o debate como tema central 
os dez anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inscrições para 
envios de trabalhos técnicos em: (http://snrs.com.br/).

J - Futuro dos Negócios 
A HSM, Country Partner da Singularity University, traz o SU Brazil 
Executive Program, da universidade, destinado a líderes corporativos, 
gestores governamentais e agentes do terceiro setor. O programa 
acontece entre os dias 2 e 6 de fevereiro de 2020, em Bento Gonçalves. 
Objetiva contribuir para que os participantes identifi quem as tendências, 
reconheçam a importância da inovação na solução dos grandes desafi os 
e construam uma rede de relacionamento com os diversos líderes. É 
voltado para executivos  que terão acesso a conteúdo sobre Inteligência 
Artifi cial, Mobilidade, Neurociência, Digital Fabrication, Realidade Virtual 
e entre outros. Saiba mais em: (www.hsm.com.br).

Internacional El Palomar e o Aeroporto Internacional de Florianópo-
lis - Hercílio Luz com quatro frequências semanais, às terças, quintas, 
sábados e domingos Dessa forma Florianópolis se torna o segundo

A - Reportagem ou Biografi a
A editora todavia vai premiar o autor de um livro original de não fi cção 

Por que o Brasil
está tão atrás em

transformação digital?

Recentemente, foi 

divulgado por uma 

escola de administração 

da Suíça um ranking de 

competitividade digital

O estudo avaliou 63 países 
e utilizou diferentes cri-
térios: conhecimento, 

tecnologia, preparação para o 
futuro e a utilização de robôs. 
Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Brasil aparece apenas 
na 57ª colocação. Isso deixa 
claro o fato de queainda temos 
dificuldades em converter 
conhecimento em tecnologia. 

A nossa base como forma-
ção - aqui falo dos ensinos 
Fundamental e Médio - refl ete 
diretamente nesses números. 
Diferentemente da China, em 
que as crianças têm contato 
com diversas plataformas e 
conceitos ligados à inovação 
desde os 7 anos de idade, pouco 
se fala sobre tecnologia nas 
escolas aqui no país. 

E quando se trata do uni-
verso de tecnologia, é preciso 
ter contato desde cedo para 
se aperfeiçoar e dominar o 
assunto. Para ter uma dimen-
são, atualmente estima-se que 
existam cerca de 250 mil vagas 
de emprego em empresas de 
tecnologia, porém, faltam 
profi ssionais capacitados para 
ocupar os cargos. 

Por outro lado, a difi culda-
de e a falta de apoio, quando 
falamos em educação voltada 
ao segmento tecnológico, fa-

zem com que a nova geração 
de brasileiros se destaque em 
um dos pontos do estudo: 
atitude em relação ao futuro. 
Nós somos uma comunidade 
maleável, que se adequa à falta 
de recursos e mesmo sem um 
suporte, conseguimos atuar 
nas mais diversas áreas. 

Atualmente, temos 10 em-
presas unicórnios (marcas que 
estão avaliadas pelo mercado 
em mais de 1 bilhão de dólares) 
como Gympass, PagSeguro, 
Nubank, iFood, Loggi, só para 
citar alguns, além de outras 
que estão na briga para entrar 
neste seleto grupo. 

No entanto, se existisse 
mais incentivo e uma base de 
formação mais preparada para 
os novos tempos, o número 
de empresas unicórnios no 
país estaria mais próximo do 
da China, que hoje conta com 
cerca de 125 empresas nesta 
classificação. Negócios que 
fi zeram a transição do Made in 
China para o Created in China e 
que se tornaram referência de 
inovação para o mundo. 

Assim, constatamos a ne-
cessidade de uma mudança 
de mindset, tanto do governo 
brasileiro, como da comuni-
dade nacional, para reverter a 
situação e desenvolver, a médio 
e longo prazo, uma cultura mais 
alinhada com a realidade do 
mercado mundial. 

(*) - É CEO e fundador da LinkApi, 
plataforma que possibilita empresas 

desenvolverem, monitorarem e 
distribuírem integrações entre 

diferentes sistemas.

Thiago Lima (*)

Pesquisa realizada pelo Ministério do 
Turismo analisou a percepção dos empre-
sários do ramo hoteleiro do país quanto 
ao desempenho e à perspectiva de seus 
estabelecimentos e de seus destinos. Na 
região Sudeste, a Sondagem Empresarial 
mostrou que 36% esperam que os turistas 
gastem mais em suas viagens no período da 
temporada de verão 2020.

O estudo aponta ainda que 63,1% dos entre-
vistados pretendem investir em seu negócio 
até março e 24% esperam contratar mais fun-
cionários. Além disso, 41,3% acreditam que a 
demanda pelos serviços ofertados irá aumentar 
e 45,8% projetam aumento no faturamento da 
empresa. Também se mostraram positivos em 
relação à expansão do turismo na região para 

os próximos seis meses: 33,7% acreditam que 
haverá aumento na rentabilidade do setor e 
42,3% esperam crescimento na demanda pelo 
destino.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, os dados  mostram os resultados 
alcançados após um ano de trabalho para o 
desenvolvimento do turismo. “O otimismo dos 
empresários é refl exo de uma série de ações 
feitas por este governo que proporcionaram um 
ambiente propício para investimento. Trabalha-
mos durante todos estes meses para melhorar 
a qualidade dos destinos e serviços turísticos 
a fi m de atender aos turistas e a população. 
Tenho certeza de que a temporada de verão 
será um sucesso”, comemorou o ministro (Ag.
do Turismo).

63,1% dos entrevistados pretendem investir em seu negócio até março.

O PIB calculado pela Fun-
dação Seade para o Estado de 
São Paulo cresceu 1,0% entre 
setembro e outubro, refl exo 
dos desempenhos na indústria 
(3,0%), nos serviços (0,8%) e 
na agropecuária (-0,2%). Na 
comparação com igual mês do 
ano anterior, houve expansão 
de 5,2% na atividade econô-
mica.

No acumulado de 12 meses, a 
economia aumentou 2,4%, com 
aumento nos serviços (3,4%) 
e na indústria (0,6%), e varia-
ção negativa na agropecuária 

(-3,3%). Com estes resultados 
de outubro, a projeção média 
de crescimento do PIB paulista 
para 2019 foi revisada, passan-
do de 2,1% para 2,6%.

O protagonismo nessa re-
cuperação permanece com o 
setor de serviços, cujo valor 
adicionado avançou 0,8% entre 
setembro e outubro, conside-
rado o ajuste sazonal, e 3,4% 
em termos anuais, demarcando 
uma aceleração em relação à 
taxa de 3,1% observada em 
setembro, nessa mesma base de 
comparação (AI/Seade).

Juros do cartão 
e do cheque 
especial 
subiram em 
novembro

Os juros do rotativo do cartão 
de crédito e do cheque especial 
subiram em novembro, de acor-
do com dados divulgados pelo 
Banco Central (BC). A taxa 
média do rotativo do cartão de 
crédito subiu 0,7 ponto per-
centual em relação a outubro, 
chegando a 318,3% ao ano. A 
taxa média é formada com base 
nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplentes.

No caso do cliente adimplen-
te, que paga pelo menos o valor 
mínimo da fatura do cartão em 
dia, a taxa chegou a 293,9% ao 
ano em novembro, alta de 7,5 
pontos percentuais em relação 
a outubro. Já a taxa cobrada 
dos clientes que não pagaram 
ou atrasaram o pagamento 
mínimo da fatura (rotativo não 
regular) os juros caíram 3,7 
pontos percentuais, indo para 
334,3% ao ano.

A taxa de juros do cheque es-
pecial subiu 0,7 ponto percen-
tual em novembro, comparada 
a outubro, e chegou a 306,6% 
ao ano. A partir de 6 de janeiro, 
os bancos não poderão cobrar 
taxas superiores a 8% ao mês, 
o equivalente a 151,8% ao ano, 
nos juros do cheque especial. E 
em junho, será cobrada tarifa de 
0,25% sobre o limite do cheque 
especial que exceder R$ 500 
(ABr). 

Com o resultado, o ín-
dice acumula alta de 
3,9 pontos no quarto 

trimestre. 
“A alta é reflexo da melhora 

na percepção dos empresá-
rios a sobre os negócios e 
do aumento do otimismo em 
relação aos próximos meses. 
Para 2020, a continuidade 
da evolução favorável da 
confiança dependerá tanto 
de uma efetiva recuperação 
da demanda interna quanto 
da redução dos níveis de in-
certeza”, comenta Renata de 
Mello Franco, economista da 
FGV/IBRE.

A confiança subiu em 14 
dos 19 segmentos industriais 
pesquisados em dezembro. 
O Índice de Situação Atual 
(ISA) subiu 4,0 pontos, para 
99,8 pontos, o maior valor 
desde maio de 2018 (100,2 
pontos). Por sua vez, o Índice 

A indústria fecha o ano com boas notícias.
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Confi ança da Indústria 
avançou em dezembro

O Índice de Confi ança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas avançou 3,2 pontos em dezembro, 
na comparação com o mês anterior, para 99,5 pontos, o mesmo nível de julho de 2018

de Expectativas (IE) variou 
2,4 pontos, alcançando 99,2 
pontos. Em relação ao ISA, o 
indicador que mede a satisfa-
ção com a situação atual dos 
negócios, foi o que exerceu 
maior influência, aumentando 

de 5,7 para 100,9 pontos, o 
maior valor desde outubro de 
2013 (102,2 pontos). 

Sobre o IE, o indicador que 
mede as expectativas do setor 
em relação ao volume de pes-
soal ocupado nos próximos três 

meses foi o que mais contribuiu 
para a alta do índice, ao passar 
de 93,8 pontos para 97,2 pontos. 
Houve elevação do percentual 
das empresas prevendo aumen-
to do pessoal ocupado, de 14,0% 
para 15,4% (AI/Ibre-FGV).

Setor hoteleiro otimista com 
gastos de turistas no verão

PIB paulista cresceu 1,0% 
entre setembro e outubro
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Ética, cidadãos
e empresas

Empresas necessitam 

deixar claro aos seus 

colaboradores e à 

sociedade quais são as 

regras do jogo

“Sou jornalista, mas 
gosto mesmo é de 
marcenaria. Gosto 

de fazer móveis, cadeiras, e 
minha ética como marceneiro 
é igual à minha ética como jor-
nalista – não tenho duas. Não 
existe uma ética específi ca do 
jornalista: sua ética é a mesma 
do cidadão. Suponho que não 
se vai esperar que, pelo fato de 
ser jornalista, o sujeito possa 
bater a carteira e não ir para 
a cadeia”.

O trecho acima faz parte de 
uma reunião de depoimentos 
e textos do jornalista Cláudio 
Abramo (1923 – 1987), que 
compõem o livro A Regra do 
Jogo: o Jornalismo e a Ética do 
Marceneiro. Abramo foi um dos 
grandes nomes da imprensa 
brasileira. Sua defi nição é su-
cinta e instigante. A ética do 
profi ssional, seja ele qual for, 
é a mesma do cidadão. 

Essa relação continua va-
lendo quando se trata de em-
presas. Mas apenas a retidão 
de cada funcionário, de cada 
dirigente, é garantia de que 
empresas não cometam des-
vios? Minha resposta é não. 
Se as esferas da vida pessoal 
formam uma intrincada teia 
de relações e interesses, o que 
dizer do mundo corporativo? 
Acho, sim, que empresas pre-
cisam de baliza, da luz amarela 
indicando perigo e da vermelha 
sinalizando que aquele avanço 
é ilegal. 

Empresas necessitam deixar 
claro aos seus colaboradores e 
à sociedade quais são as regras 
do jogo, o que pode e o que 
é falta. Mais de uma década 
depois da morte de Abramo, 
o Brasil começou a conhecer 
com detalhes como vícios na 
conduta de entes públicos e 
privados atingem a sociedade. 

Primeiro foi o Mensalão e de-
pois a Operação Lava-Jato, que 
colocou a questão ética e os 
sistemas de controle de desvio 
na agenda nacional, ao revelar 
as relações espúrias entre po-
líticos e empresas, privadas ou 
estatais. A Lava-Jato teve um 
caráter didático ao mostrar os 
quanto malfeitos, facilidades 
seletivas e vantagens indevidas 
destinadas às empresas que 
faziam parte do butim, foram 
danosas à saúde do mercado 
e à economia nacional.

Quem não se lembra da 
“famosa” Seção de Operações 
Estruturadas, da construtora 
Odebrecht, que tinha tal nome 
porque as propinas eram pagas 
de forma “estruturada” (dividi-
da) em inúmeros depósitos, a 
fi m de evitar ou difi cultar uma 
eventual investigação (aliás, 
sobre esse assunto recomen-
do o fi lme A Lavanderia/The 
Laundromat, da Netfl ix).

O que quero dizer, na qua-
lidade de presidente de uma 
associação empresarial, é 
que o comportamento aético 
de uma única empresa tem o 
poder de enfraquecer o tecido 
econômico em que as demais 
operam, funcionando como 
um câncer que contamina 

tudo à volta. Uma empresa 
que não paga os impostos, por 
exemplo, ganha uma vantagem 
competitiva indevida: é capaz 
de ofertar produtos similares 
às suas concorrentes por um 
preço menor. 

Quem paga os impostos cor-
retamente perde market share 
e para de ofertar. No limite, 
se estamos falando de ampla 
gama de produtos, a empresa 
que joga limpo simplesmente 
é deslocada do mercado. O 
mesmo fenômeno acontece 
quando uma empresa burla 
as normas de qualidade de 
um produto. Quem coloca no 
mercado artigos de desempe-
nho inferior promove concor-
rência desleal e prejudica o 
consumidor. 

Esse consumidor leva para 
casa um produto de baixa 
durabilidade, que não oferece 
o desempenho esperado, e 
que pode colocar em risco a 
segurança de quem o utiliza 
– você viajaria num elevador 
fabricado fora das especifi ca-
ções que regem o segmento? 
Além disso, a empresa pirata 
pode provocar uma corrida por 
“desespecifi cação”: para con-
correr diminuo a qualidade de 
meu produto e amplio a oferta 
de produtos ruins.

Comportamentos antiéticos 
de empresas funcionam como 
uma espiral descendente, um 
redemoinho que suga os que 
estão em volta. Afi nal, desvios 
de conduta raramente são 
uma prática isolada. Geram, 
na maior parte dos casos, uma 
cadeia de delitos. Um produto 
fabricado fora da norma, por 
exemplo, tem de ser aprova-
do por alguém, cujo silêncio 
precisa ser comprado. O não 
pagamento de impostos pode 
ser descoberto por um fi scal, 
cuja vista grossa terá um preço, 
e, assim, sucessivamente.

A solução? A resposta não 
é simples. A conduta de seus 
membros é uma das principais 
e mais delicadas questões que 
se colocam para qualquer 
associação de classe. A ABAL 
acredita em uma conduta ética 
e realiza um esforço contínuo 
junto às associadas pela obser-
vância do Código de Conduta 
que rege o segmento. 

Além disso, estimulamos os 
nossos associados a adotar a 
vinculação do Código para os 
seus stakeholders – clientes e 
fornecedores. Trata-se de uma 
solução simples e efi caz. Além 
de reforçar os seus controles 
internos, nossos associados 
podem expandi-los aos seus 
relacionamentos com forne-
cedores e clientes, reforçando 
práticas éticas e de responsa-
bilidade social.

Buscamos um ambiente 
isonômico (a level playing 
fi eld), em que as melhores 
práticas e as empresas mais 
produtivas prosperem e que 
a sociedade compartilhe de 
um ambiente mais justo e 
dentro do império da lei. Uma 
ética seguida por todos, sejam 
empresas, cidadãos, jornalistas 
ou marceneiros.

 
(*) - Engenheiro mecânico, 

economista e bacharel em fi losofi a 
pela UFMG, além de especialista em 
Gestão pela Fundação Dom Cabral, 

é presidente executivo da ABAL 
(Associação Brasileira do Alumínio).

Milton Rego (*)

O primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, acusado 
de corrupção e contestação 
interna no Likud (o partido 
nacionalista conservador), foi, 
ainda assim, reconduzido na 
noite da última quinta-feira (26) 
à liderança do partido, vencendo 
o candidato Gideon Saar. 

Deputado e ex-ministro, Saar 
exigiu eleições para o comando 
do partido, após as acusações 
contra o primeiro-ministro. 
Com a vitória – 72,5% dos votos 
contra 27,5% do adversário -, 
caberá a Netanyahu comandar 
o partido no desafi o das eleições 
legislativas de março.

O primeiro-ministro de Israel 
ocupa lugar de destaque no 
Likud desde 1993, com um 
intervalo de seis anos durante 
os quais o partido esteve nas 
mãos de Ariel Sharon. Aos 70 
anos, ele é o primeiro-ministro 

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O presidente do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, determi-
nou a criação de um grupo de 
trabalho para avaliar a aplica-
ção do mecanismo de juiz das 
garantias, previsto no projeto 
anticrime sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Com a medida, o CNJ deverá 
apresentar formas de regu-
lamentação da questão até 
meados de janeiro de 2020. 
Pela lei sancionada, a atuação 
do juiz das garantias começará 
a valer no dia 23 de janeiro, 30 
dias após o ato de sanção da 
norma. A lei, aprovada pelo 
Congresso Nacional, criou a 
fi gura do juiz das garantias 
nos processos criminais. 
Dessa forma, o magistrado 
responsável pela condução 
do processo não vai proferir 
a sentença do caso. 

Presidente do CNJ e do STF, Dias Toffoli.

Desta vez, a mensagem 
presidencial que enca-
minhou o projeto teve 

origem do próprio ministro da 
Economia, Paulo Guedes. O 
senador Marcelo Castro (MDB-
-PI), presidente da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), 
enfatizou que é o Orçamento 
mais apertado já aprovado até 
então.

“Fizemos o Orçamento mais 
restritivo da história do país. 
São seis anos consecutivos 
de defi cit primário. Não es-
tamos amortizando essa dívi-
da [pública]. Ainda estamos 
acrescentando mais dívida. 
Essa situação não pode per-
durar”, afi rmou. O valor total 
do Orçamento foi de R$ 3,8 
trilhões. Destes, R$ 1,9 trilhão 
refere-se à amortizações, juros, 
refi nanciamentos e encargos 
fi nanceiros da dívida pública. 

Isso correspondeu a 50,7 
% do total do Orçamento 

Pessoas acometidas por síndrome de fi bromialgia 
ou fadiga crônica poderão receber atendimento 
integral pelo SUS, segundo projeto pronto para a 
pauta da CAE do Senado. Pela proposta, da de-
putada federal Erika Kokay (PT-DF), o paciente 
receberá: atendimento multidisciplinar por equipe 
composta de profi ssionais das áreas de medicina, 
de psicologia, de nutrição e de fi sioterapia; acesso 
a exames complementares; assistência farmacêu-
tica; e acesso a fi sioterapia e atividade física. 

O relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA), 
apresentou relatório favorável à proposta que 
“objetiva assegurar acesso ao tratamento digno e 
efetivo às pessoas atingidas pela fi bromialgia ou 
fadiga crônica”. Coronel também destacou que 
o projeto atende às condições de impacto eco-
nômico e não resultará em impactos fi nanceiros, 
visto que o ônus do atendimento obrigatório às 
pessoas acometidas por essas condições será 

repartido entre os entes federados. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Reumatologia, a fi bromialgia é uma síndrome de 
causas que ainda carecem de esclarecimento, 
caracterizada por dor muscular crônica e gene-
ralizada, podendo durar até mais de três meses, 
acompanhada de sono não reparador e cansaço. 
Estima-se que cerca de 2,5% da população mun-
dial sofrem com o problema, tendo incidência 
mais relevante em mulheres entre 30 e 50 anos. 

Já a síndrome da fadiga crônica é identifi ca-
da pelo cansaço intenso com atividade física 
ou mental, mas sem melhora com o repouso, 
podendo acarretar dores de cabeça, garganta, 
musculares e nas juntas, gânglios e difi culdades 
na concentração. Dados da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica indicam que 1,5% da popu-
lação mundial convive com o cansaço crônico 
(Ag.Senado).

Agentes comunitários 
e a saúde animal 

Projeto em tramitação na Cãma-
ra inclui entre as atividades dos 
agentes comunitários de saúde a 
identifi cação e o acompanhamento 
dos animais domésticos, buscando 
assegurar a saúde animal. O texto 
trata das atividades desse profi s-
sionais e dos agentes de combate 
às endemias.

“A medida pode se revelar como 
um excelente indicador global da 
saúde de cada família, porque os 
animais domésticos não são meras 
coisas, mas seres sencientes que, 
como tal, indicam e refl etem a con-
dição estruturante da qual fazem 
parte”, disse o autor, deputado 
Fred Costa (Patriota-MG).

“Assim, partindo de uma pers-
pectiva de saúde integral, achei 
por bem aumentar o rol de ação 
dos agentes comunitários de 
saúde, de maneira a não tratar a 
questão animal somente no âm-
bito das endemias, mas também 
no âmbito preventivo, tendo em 
vista uma compreensão mais ampla 
e orgânica da interação entre os 
homens e os animais”, continuou o 
parlamentar. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Seguridade 
Social; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

A Subcomissão Permanente 
de Assistência Social da Câmara 
quer legislação específi ca para 
atender imigrantes e vítimas 
de desastres. A propósito, 
aprovou minuta de projeto que 
inclui artigo na Lei Orgânica da 
Assistência Social  para criar o 
Serviço de Proteção e Atendi-
mento Especializado a Famílias 
e Indivíduos em Situação de 
Emergência Social. 

De acordo com a proposta, o 
serviço deverá prestar apoio, 
orientação e acompanhamento 
a famílias e indivíduos que te-
nham seus direitos fragilizados 
ou violados por causa de alguma 
emergência social, caracteriza-

da por situações imprevistas, 
que demandam atenção urgen-
te do governo para eliminação 
ou minimização de danos so-
ciais, econômicos e ambientais. 

O presidente da subcomissão, 
deputado Eduardo Barbosa (PS-
DB-MG), conta que, ao longo dos 
debates do colegiado em 2019, 
os parlamentares perceberam 
que era preciso aperfeiçoar a 
legislação. “Identifi camos que 
alguns serviços ainda não são 
realizados. Um deles é o serviço 
voltado para os imigrantes, uma 
realidade muito presente no 
Brasil hoje, principalmente com 
a imigração dos venezuelanos”, 
afi rmou (Ag.Câmara).

Projeto que regula 
serviços como 
Netfl ix no primeiro 
semestre

A oferta de serviços como a 
Netfl ix já caiu no gosto popular, 
mas o hábito de explorar plata-
formas on-line de transmissão 
de séries, fi lmes e documentá-
rios pode ser alterado em 2020, 
a partir da aprovação do pro-
jeto que disciplina a chamada 
comunicação audiovisual sob 
demanda (video on demand ou 
VoD).

O texto já está sendo bastante 
discutido e o relator da pro-
posição, senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF), deve entregar seu 
relatório no retorno dos traba-
lhos legislativos, em fevereiro. 
O projeto regula a distribuição 
de conteúdos fornecidos por 
banda larga diretamente a 
televisões, celulares e outros 
aparelhos por empresas como 
Netfl ix, Hulu e Prime Video, 
entre outras.

O projeto disciplina a comuni-
cação audiovisual sob demanda 
e a incidência da Contribuição 
para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica 
Nacional (Condecine) sobre o 
setor, além da distribuição de 
vídeo doméstico, abrangendo 
as plataformas de comparti-
lhamento. O texto prevê que a 
contribuição será progressiva 
de até 4% sobre o faturamento 
bruto apurado.

O texto também assegura 
a promoção pelos agentes 
econômicos de conteúdos 
audiovisuais brasileiros e des-
tina recursos a produtoras 
cinematográficas do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. As 
empresas contribuintes pode-
rão descontar até 30% do valor 
para adquirir direitos, produzir 
obras cinematográfi cas ou vi-
deofonográfi cas brasileiras de 
produção independente. Parte 
desses 30% serão destinados às 
produtoras (Ag.Senado).
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Orçamento aprovado para 2020 é 
o mais restritivo dos últimos anos
O projeto do Orçamento de 2020, aprovado pelo Congresso dia 17 de dezembro é o primeiro 
elaborado pelo governo Jair Bolsonaro

de 2020, maior volume já 
gasto na história do país em 
manutenção anual da dívida 
pública. O deputado Mauro 
Benevides Filho (PDT-CE), 
que é economista, criticou o 
crescimento desses gastos. 
“Não há uma discussão sobre 
os quase R$ 5 trilhões do total 
da dívida pública, não há ne-
nhuma discussão sobre o R$ 
1,9 trilhão de pagamento de 
manutenção da dívida pública 
para 2020. É importante que o 
Congresso debata essa que é a 
maior despesa do Orçamento.

O relator, deputado Domin-
gos Neto (PSD-CE), reconhe-
ceu que este Orçamento gerou 
inúmeros questionamentos. 
“Recebemos 8.808 emendas ao 
projeto e 21 destaques ao rela-
tório-geral. Fora os destaques 
dentro dos grupos setoriais, que 
analisam partes específi cas, 
como Educação, Saúde, Defesa, 
etc” (Ag.Senado).

CNJ cria grupo para avaliar 
criação do juiz das garantias

O juiz que atuar na função 
deverá analisar somente pedi-
dos de prisão, quebra de sigilo 
bancário e telefônico, busca e 
apreensão e outras medidas. 
Após a sanção, a Associação 

dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) afi rmou que criação do 
juiz das garantias é inconsti-
tucional e que vai recorrer ao 
STF para suspender a aplica-
ção da norma (ABr).

Netanyahu é reconduzido ao 
comando do Likud

israelense com mais tempo no 
cargo: acumula mais de 13 anos 
de governo, dos quais dez sem 
interrupções.

“Uma imensa vitória. Obriga-
do aos membros do Likud pela 
confi ança, apoio e afeto”, escre-

veu Netanyahu na rede social 
Twitter, cerca de uma hora após 
a votação. Ele disse que com a 
ajuda dos que o apoiaram e de 
Deus, vai liderar o Likud em 
direção a uma grande vitória nas 
próximas eleições (RTP/ABr). 

Pacientes com fi bromialgia podem 
ter atendimento integralLegislação para atender 

imigrantes e vítimas de desastres
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Num passado, não 

muito distante, quem 

ditava as regras eram as 

empresas. Hoje em dia, 

são os consumidores que 

mandam. 

Com um smartphone 
e o acesso à internet 
na palma da mão, 

eles estão munidos de in-
formações para distinguir o 
melhor produto, serviço ou 
atendimento. Exigentes e, 
principalmente, conectados, 
os chamados consumidores 
3.0 entram em cena! 

Neste novo cenário de 
negócios, as empresas es-
tão se reestruturando para 
atender às demandas dos 
consumidores, com o objeti-
vo de se destacar dentre os 
concorrentes. Aí que nasce, 
ou melhor, se fortalece a 
experiência do cliente. 

De acordo com o Gartner, 
em poucos anos, 89% das 
empresas irão competir no 
âmbito da experiência do 
consumidor. Afinal, será 
isso que determinará a fi-
nalização de uma compra. A 
necessidade de adaptação 
ao perfil do consumidor 3.0 
não é diferente no mercado 
imobiliário. Aliás, é até mais 
latente, visto que este setor 
é mais atrasado na Transfor-
mação Digital. 

Dito isso, quais são as mu-
danças que as construtoras, 
loteadoras e incorporadoras 
precisam realizar para acom-
panhar o mercado e as neces-
sidades deste novo cliente? 
Antigamente, o processo 
de venda de imóveis era 
mais simples. Bastava que 
os corretores aguardassem 
os clientes aparecerem nos 
pontos de vendas. 

Estes, sem acesso à in-
formação, dependiam dos 
classificados para buscar os 
dados da tão sonhada casa 
própria. Mas hoje, a nego-
ciação é complexa e o inte-
ressado está familiarizado 
com as inúmeras formas de 
acessar as informações refe-
rentes aos imóveis, como os 
seus valores, o que, há algum 
tempo, não era transparente. 
Inclusive, em alguns casos, 
estes clientes sabem mais 
do que os corretores. 

De acordo com uma pesqui-
sa da Accenture, o número 
de pessoas que pesquisam in-
formações sobre produtos e 
serviços na internet, antes da 
tomada de decisão, aumen-
tou em 73% nos últimos três 

anos. No passado, o renome 
da marca possuía um grande 
peso para a decisão de com-
pra, mas, hoje em dia, o que 
vale são as experiências dos 
clientes e as recomendações. 

Isso porque este novo 
perfil de consumidor não 
dá valor apenas às suas 
experiências, mas também 
considera a opinião que os 
demais compartilham no 
dia a dia, ou até mesmo em 
suas redes sociais, sobre 
uma determinada aquisição. 
O cliente mudou. E, agora, 
ele é digital! Os processos 
burocráticos e exaustivos 
não combinam com este 
consumidor 3.0, inclusive o 
do mercado imobiliário. 

Imediatistas e acostuma-
dos com a rapidez da inter-
net, eles esperam que suas 
necessidades, como a da 
compra de um imóvel, sejam 
sanadas dentro do tempo que 
estabelecem. E este tempo é 
curto. Portanto, para atender 
às necessidades dos novos 
consumidores, é necessário o 
investimento em tecnologias 
que proporcionem uma (boa) 
experiência digital para os 
clientes. 

E, já que o objetivo é for-
necer um processo de venda 
que seja tecnológico, que 
tal oferecer um processo 
de venda 100% digital? Há 
ganhos em todos os pontos 
de contato, para quem vende 
e quem compra, por meio 
de uma solução que ofereça 
mais controle para gestores 
comerciais, da abertura até o 
fechamento da venda. Tudo 
por meio de um smartphone 
na palma da mão. 

Portanto, nesta corrida do 
mercado imobiliário, contar 
com o apoio da tecnologia 
para realizar a gestão de 
vendas dos imóveis não é 
mais um diferencial, mas, 
sim, uma necessidade para 
as construtoras, loteadoras e 
incorporadoras que busquem 
se manter competitivas e não 
ultrapassadas. 

(*) - É CEO da Facilita, 
desenvolvedora do app Facilita, 

primeiro aplicativo para gestão digital 
de venda de imóveis. 

O mercado imobiliário está 
pronto para o consumidor 3.0?

Glauco Farnezi (*)
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Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, 
Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) os efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de 
Acionistas da Companhia; (ii) modificação da composição do Conselho de Administração da Companhia devido aos 
efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de Acionistas da Companhia; e (iii) instrução de voto da Companhia na 
condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar 
todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens acima no âmbito de 
sua subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, 
parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RECONTRATAR COM SALÁRIO INFERIOR
Empresa pretende recontratar funcionário, poderá ser com 
salário inferior em novo cargo? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CASO DE ATRASO O DESCONTO DO DSR É PROPORCIONAL? 
Esclarecemos que não existe desconto proporcional do DSR, seu 
desconto será sempre de forma integral mesmo em caso de atrasos.

COMPENSAR TRABALHO NO SÁBADO
Empresa de comum acordo reduziu o horário de almoço das funcioná-
rias em uma hora diária para compensar o trabalho no sábado, sendo 
o sábado feriado elas terão direito a extras? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR APOSENTADORIA
Será devido a multa do FGTS na rescisão por aposentadoria? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INCIDE RETENÇÃO DE INSS NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, DURANTE 
O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PRESTADO POR 
EQUIPE DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL? 

Esclarecemos que a retenção previdenciária para empresa optante pelo 
Simples Nacional somente ocorrerá se ela for enquadrada no anexo IV 
e o serviço prestado estiver relacionado nos arts.117 e 118 da IN RFB 
nº971/09. Base Legal - Art.191 da IN RFB nº971/09.

LIMITE DE AJUDA DE CUSTO
Existe um limite na relação ajuda de custo x salário normal que deve 
respeitar ao atribuir essa verba mensalmente? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS
Qual o prazo para a guarda de documentos trabalhistas e a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •

O Brasil entrou em um 
novo cenário de inves-
timentos. A redução da 

Selic para o nível mais baixo 
da série histórica eliminou 
a atratividade de aplicações 
mais conservadoras, como os 
títulos de renda fi xa atrelados 
ao CDI. Aliado a isto, a retoma-
da da economia e a expressiva 
valorização do Ibovespa, prin-
cipal índice de ações da bolsa 
brasileira, fazem com que os 
investidores ganhem cada vez 
mais confi ança para realizar 
suas aplicações.

No entanto, especialistas 
alertam que é preciso sabedoria 
na hora de administrar seus 
investimentos. Para Lucas Vidi-
gal, diretor da Scopo Finanças 
Pessoais, um dos principais 
erros dos investidores é não 
diversifi car. “Manter uma car-
teira concentrada aumenta 
sua vulnerabilidade. O ideal é 
buscar alternativas entre títulos 
de renda fi xa, ações e fundos, de 
acordo com o perfi l de risco e 
com os objetivos do investidor”.

Segundo o especialista, o 
cenário atual favorece a busca 
por alternativas que possam 
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Os principais erros cometidos 
por investidores

A redução da Selic para o nível mais baixo da série histórica eliminou a atratividade de aplicações mais 
conservadoras, como os títulos de renda fi xa atrelados ao CDI

Um dos principais erros dos investidores é não diversifi car. 

rentes emoções nas pessoas, 
fazendo com que sua experi-
ência ao investir alterne entre 
altos e baixos”. Dependendo da 
intensidade, esses sentimentos 
podem levar a decisões equi-
vocadas, que resultariam na 
redução dos retornos ou até 
mesmo em perdas fi nanceiras.

A solução passa por conhecer 
melhor os produtos ou ativos 
no quais se está aplicando e 
compreender a estratégia de 
investimento. O especialista re-
comenda que as decisões sejam 
embasadas por dados quanto à 
qualidade e confi abilidade do 
investimento, e não por senti-
mentos momentâneos ou pela 
tentativa de acertar “o ponto 
certo” de entrada ou saída. 

“Em momentos de retomada 
da economia, onde os preços 
dos ativos fi nanceiros já res-
ponderam de maneira signi-
fi cativa a uma expectativa de 
retomada do ciclo econômico, 
é fundamental que os investi-
dores estejam conscientes das 
armadilhas. Agir movido pela 
emoção é trair seus objetivos 
financeiros”, conclui Lucas 
(Partners Comunicação).

oferecer melhores rendimen-
tos. “Por causa das altas taxas 
de juros durante a maior parte 
dos últimos 25 anos, foi relati-
vamente fácil para o investidor 
auferir ganhos acima da infl ação 
sem se preocupar muito com a 
qualidade de suas aplicações”, 
diz. “O investidor brasileiro se 
acostumou com isso, mas essa 
já não é mais a realidade”.

Contudo, o investidor deve 
tomar cuidado com a tentação 
de se arriscar em aplicações 
com as quais está pouco familia-

rizado. “Boa parte dos produtos 
de renda variável disponíveis 
no mercado apresentam um 
histórico de desempenho muito 
positivo nos últimos três anos, 
mas montar e gerenciar um 
portfólio de investimentos com 
base única e exclusivamente no 
desempenho passado pode não 
ser uma boa estratégia a médio 
e longo prazo”, alerta.

Lucas também chama aten-
ção para a infl uência do fator 
psicológico. “As oscilações no 
mercado tendem a gerar dife-

Balanço divulgado pela Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal 
(SSP/DF) informa que, dos 1.481 inter-
nos benefi ciados pelo saidão de Natal no 
período de 23 a 26 de dezembro, 17 não 
retornaram às unidades prisionais, o que 
representa 1,14% dos presos liberados para 
passar o Natal com a família.

Esta foi a décima primeira e última 
saída temporária neste ano. Ao longo do 
ano, foram 35 dias de saidões determi-
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A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) divulgou 
que a bandeira tarifária para 
janeiro de 2020 continuará 
amarela, o que signifi ca um 
custo extra de R$ 1,343 para 
cada 100 quilowatts-hora 
consumidos. De acordo com a 
Aneel, “a bandeira permanece 
amarela em razão do baixo 
nível de armazenamento dos 
principais reservatórios do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN) e pelo regime de chuvas 
signifi cativamente abaixo do 
padrão histórico”.

O sistema de bandeiras tari-
fárias foi criado no ano de 2015 
e utiliza as mesmas cores dos 
semáforos (verde, amarela e 
vermelha) para indicar se ha-
verá ou não acréscimo no valor 
da energia a ser repassada ao 
consumidor fi nal, em função 
das condições de geração de 
eletricidade.

No caso da bandeira amare-
la, a indicação é de condição 
intermediária de geração de 
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Contas de luz: bandeira tarifária 
continuará amarela em janeiro

energia nas usinas hidrelé-
tricas, por causa do volume 
de água nos reservatórios. A 
previsão é de que as chuvas 
no primeiro mês de 2020 
vão elevar gradativamente o 
nível de água dos principais 
reservatórios, mas ainda em 
patamares abaixo da média 
histórica.

A situação exige o aciona-
mento das usinas termelé-
tricas, movidas a petróleo e 
mais onerosas, “com impactos 
diretos na formação do preço 
da energia (PLD) e nos custos 
relacionados ao risco hidroló-
gico (GSF)”, assinala a Aneel. 
Assim a tarifa terá acréscimo 
de R$ 0,01343 para cada qui-
lowatt-hora (kWh) consumido 
em relação aos preços quando 
a bandeira é verde.

Janeiro é mês de verão e 
apresenta aumento de tem-
peraturas, inclusive no litoral 
brasileiro - mais procurado no 
período por causa das férias 
escolares. O calor da tempo-

Consumidor terá de pagar R$ 1,343 a mais para cada 100 kWh 

consumidos.

rada pode elevar o consumo 
de energia com o aumento do 
uso de equipamentos como o 
ar-condicionado.

Para uso desses aparelhos, a 
Aneel recomenda: “não deixar 
portas e janelas abertas em 

ambientes com ar condicio-
nado; manter os fi ltros limpos; 
diminuir ao máximo o tempo 
de utilização do aparelho de ar 
condicionado; e colocar corti-
nas nas janelas que recebem 
sol direto” (ABr).

O presidente do Chile, Sebastiàn Piñera, 
anunciou na sexta-feira (27) que preten-
de fazer um plebiscito no dia 26 de abril 
de 2020 para determinar se os chilenos 
querem alterar a atual Constituição do 
país, que está vigente desde a ditadura 
de Augusto Pinochet. A reforma da Carta 
Magna chilena é uma das reivindicações 
dos manifestantes que tem feito protestos 
desde outubro, pedindo um sistema mais 
inclusivo e que garanta melhoras em suas 
condições de vida.

O chefe de Estado anunciou o plebiscito 
em meio a questionamentos pela maneira 
em que os órgãos de segurança estão en-
frentando os manifestantes e as medidas 
que seu governo tem tomado para reprimir 
e penalizar os protestos de cidadãos. 

Piñera assegurou que no plebiscito, além 
de votar se desejam mudar a Constituição do 
país, os chilenos decidirão qual será o meca-
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Piñera convoca plebiscito constitucional no Chile
nismo para a redação da nova Carta Magna.

“O plebiscito que realizaremos não é 
uma eleição qualquer, porque com esta 
ação democrática e republicana, vamos 
ter que optar entre duas alternativas, as 
duas legítimas e democráticas. A primeira, 
conduz a uma convenção constitucional 
integralmente composta por constituinte 
eleitos ou uma convenção constitucional 
mista em que haverá uma metade eleita 
diretamente e a outra metade eleita pelo 
Congresso”, disse o presidente.

Se aprovada a redação de uma nova 
Constituição, se levará em conta o me-
canismo mais votado e os membros do 
modelo que for escolhido serão eleitos em 
eleições marcadas para outubro de 2020. 
O órgão que escreverá a Constituição terá 
um prazo de nove meses para elaborar o 
novo texto, prorrogável por mais três meses 
(Telesur/ABr).

Piñera: chilenos vão escolher se querem 

alterar Constituição e por qual modelo. 

De 1.481 presos, 17 não retornam do saidão no DF
nados pela Vara de Execuções Penais do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios.

O benefício do saidão de Natal é concedi-
do a presos que cumprem pena no regime 
semiaberto e que têm autorização de tra-
balho externo ou saídas temporárias. Por 
meio de nota, a SSP informa que o preso que 
não retornar no dia e no horário previstos 
é considerado foragido e poderá perder o 
direito ao regime semiaberto (ABr).

Benefício é concedido aos que cumprem 

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Uma agenda efi caz para ampliar 
a integração global do Brasil

A maior inserção 

comercial do Brasil no 

contexto global, suscita 

uma analogia sobre o 

ritmo, intensidade e 

timing desse necessário 

movimento.

Não estamos misturando 
alhos com bugalhos, 
mas, sim, propondo um 

exercício simples de lógica, 
com foco na isonomia das con-
dições de competir. O torneio 
de Futebol Olímpico teve, 
entre 1952 e 1980, somente 
seleções dos então países do 
Leste Europeu como ganha-
doras da Medalha de Ouro. 
Tal hegemonia deveu-se ao 
fato de as então nações socia-
listas da região disputarem a 
competição com suas seleções 
principais, constituídas por 
amadores de fachada, jogan-
do contra times de juniores e 
aspirantes do Ocidente. 

A Fifa não permitia profi ssio-
nais no futebol olímpico para 
não esvaziar a Copa do Mundo. 
O equilíbrio só ocorreu quando 
fi cou defi nido que as equipes 
de todos os participantes se-
riam constituídas por atletas 
sub-23, reforçados pelo máxi-
mo de três com idade superior. 
A concorrência entre desiguais 
transposta para a economia 
resulta em desinvestimento, 
desindustrialização, desem-
prego e queda do PIB. 

Assim, não é sensato propor 
movimentos acelerados de 
alterações tarifárias por parte 
do Brasil e seus parceiros do 
Mercosul, sem que se avan-
ce, concomitantemente, nas 
soluções para os problemas 
mais graves que limitam nossa 
competitividade sistêmica. 
Sabemos que a participação do 
nosso país no comércio global 
está aquém do potencial, e há 
um consenso quanto à neces-
sidade de maior integração. 

Porém, isso precisa ser 
feito preferencialmente no 
âmbito dos acordos multila-
terais, como o fi rmado entre 
o Mercosul e a União Euro-
peia, ou bilaterais, conforme 
se preconiza nos diálogos 
com o Canadá, Coreia do Sul, 
Cingapura, Japão e México. 
Somente assim se estabelecem 
as contrapartidas e exceções 
necessárias. 

Nossas taxas alfandegárias 
não são um privilégio, como 
às vezes se fala, mas parte de 
uma realidade possível ante os 
elevados custos sistêmicos que 
as empresas têm de suportar 
e que não encontram paralelo 
nos nossos principais concor-
rentes. 

É preciso reconhecer isso e 
ter sabedoria para consertar o 
que for necessário. É claro que 
não podemos estar satisfeitos 
com a trajetória da inserção 
do Brasil nas redes globais de 
valor dos últimos 30 a 40 anos, 
pois perdemos posição relativa 
no comércio mundial e aumen-
tamos sensivelmente a propor-
ção de produtos primários em 
nossa pauta exportadora. Uma 
ressalva: nada há de errado em 
exportar commodities, mas 
é muito melhor lhes agregar 
valor dentro do território 
nacional, aumentando, assim, 
nossas receitas e a geração de 
emprego. 

Há estudos que mostram 
os sobrepesos que temos de 
carregar para produzir no País, 
como o realizado no âmbito 
do recém-lançado programa 
“Redução Contínua do Cus-
to Brasil”, do Ministério da 
Economia, em parceria com o 
Movimento Brasil Competitivo 

e 13 associações empresariais, 
com apoio técnico da fundação 
Center for Public Impact, do 
Boston Consulting Group. 

Os elevados ônus de nossa 
produção derretem R$ 1,6 tri-
lhão anual, quando compara-
dos com a média dos 36 países 
que compõem a OCDE. O valor 
é equivalente a cerca de 22% 
do PIB nacional e ao dobro do 
referente à indústria de trans-
formação (cerca de R$ 800 
bilhões). Para solucionarmos 
esses problemas, há medidas 
imprescindíveis, incluindo a 
modernização da infraestru-
tura de transportes, reforma 
tributária, desburocratização, 
mais segurança jurídica, queda 
dos preços da energia e amplia-
ção das fontes e do acesso aos 
fi nanciamentos. 

Também é decisivo um cho-
que de qualidade no ensino, 
cuja precariedade refl ete-se 
na baixa produtividade do 
trabalho, que voltou a cair, 
fechando o ano com recuo de 
0,7% e atingindo o resultado 
mais baixo desde 2015. Este 
quadro onera a indústria, setor 
mais exposto à concorrência 
internacional, bem como o 
agronegócio, o comércio e os 
serviços. Todos os segmentos 
precisam ser fortes, e o Brasil 
tem potencial para isso. 

Aspecto positivo é que pela 
primeira vez, em 30 anos, temos 
taxas de câmbio e juros na di-
reção correta, condições, que, 
mantidas, melhorarão nossa 
competitividade. Infelizmente, 
a isonomia concorrencial não 
pode ser estabelecida por mera 
medida administrativa, como a 
mudança de idade dos jogado-
res, como fez a FIFA. Há toda 
uma agenda de transformações 
estruturais a ser cumprida. Até 
lá, nem precisamos recorrer ao 
VAR para constatar os ônus 
que carregamos, os quais 
difi cultam a concorrência das 
empresas nacionais na arena 
mundial dos negócios.

Cabe lembrar que no jogo 
do comércio exterior não 
prevalece o ideal olímpico de 
que o importante é competir. 
É crucial, pelo menos, não 
perder, pois cada derrota sig-
nifi ca o sacrifício de milhares 
de empregos, fechamento de 
empresas e adiamento do pó-
dio do desenvolvimento. Não 
devemos, porém, nos resignar 
a não perder. 

O que temos de fazer é 
trabalhar sem parar, no setor 
público e no privado, para au-
mentar nossos negócios com 
o mundo de maneira dinâmi-
ca, explorando todo o nosso 
potencial, fomentando P&D, 
estimulando investimentos e 
gerando milhões de postos de 
trabalho. Para isso, precisamos 
de uma agenda clara, previsível 
e transparente. 

A indústria nacional, como 
a têxtil e de confecção, já ex-
portou mais do que atualmente 
e está pronta para participar 
de modo mais intenso do 
comércio global. O setor não 
é ensimesmado, não quer 
privilégios e subsídios, mas 
apenas condições isonômicas 
para competir, não apenas em 
nosso mercado de 209 milhões 
de habitantes, como no con-
texto dos mais de sete bilhões 
de terráqueos. Temos plenas 
condições de vencer esse jogo! 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit). 

Fernando Valente Pimentel (*)

Márcia Moussallem – UNI – Autora cien-
tista social compilou seus principais artigos dos 
recentes dezesseis anos, editados na imprensa 
nacional. São ponderações calcadas em ocor-
rências sociais de relevância fundamental para 

os destinos e designíos da nação tupiniquim. Para estu-
dantes e professores de sociologia, fi losofi a , jornalismo 
e interessados em história contemporânea.

Resistir é Refl etir: Temáticas 
sociais contemporâneas

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)

Samantha Larroyed – Autografi a – Com 
muita coragem, retidão e boa intenção,  a 
autora, participante ativa do Movimento Pró-
Saúde Mental, que dentre outras bandeiras 
prega o fi m do tratamento manicomial, rompe 

a barreira do silêncio e publica o roteiro de suas agruras, 
até o diagnóstico de esquizofrenia, tratamento e plena 
aceitação, para que outros não enfrentem os mesmos 
problemas e recebam o adequado e humano tratamento. 
No mínimo uma excelente atitude. 

Memórias da Esquizofrenia

Aurea Regina de Sá – Comunica – O 
título com óbvio perfi l, trata de um assunto 
que interessa às pessoas e ou empresas que 
relacionam-se ou necessitam relacionar-se de 

alguma forma com os meios comunicativos. A jornalista 
autora desse verdadeiro e prático manual,  insere o inte-
ressado no bastidor de uma atividade que poderá levar, 
ou indicar o caminho para o sucesso na comunicação, 
seja empresarial, artístico ou pessoal. Esclarecedor. 

99 Dicas para Aparecer Bem 
na Imprensa 

Judith Nogueira – Quatro Cantos –  Três 
fábulas diferentes, esquisitas, que necessitam 
de mais de uma leitura para atinar-se às suas 
profundidades e alcance. A cirurgiã e mestre 
comunicóloga, de fato tem o dom de “agre-
dir” e chacoalhar um espirito, fazendo com 

que o leitor sai do seu grau de conforto para encarar 
fatos adversos. Detalhe: não há fi nal feliz. Apesar da 
mencionada ressalva, sua leitura é prazerosa. Belas 
fi gurações.

O Labatruz e outras 
Desventuras

Remisson Aniceto – Penalux – O mineiro 
e reconhecido autor novamente dá um show 
de criatividade,  elencando ótimos contos e 
crônicas que abrangem o cotidiano nacio-
nal. Como de hábito, leves, de fino gosto e 

acentuado sabor literário, suas páginas propiciarão 
ao leitor momentos de enlevo e raro prazer. Muito 
prazeroso. 

Leva-me Contigo, a Senhora S & 
Outras Histórias
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De outubro de 2018 a 
outubro de deste ano, 
900 mil novos idosos dei-

xaram de pagar suas contas, ou 
seja, um aumento de 10,1% no 
período, atingindo 9,8 milhões 
de inadimplentes – clique aqui 
e veja a tabela. 

A alta do índice geral neste 
mesmo intervalo foi de 3,4%. 
Em outubro deste ano, havia 
63,9 milhões de consumidores 
com as contas atrasadas e não 
pagas, representando 40,9% 
da população adulta. “A con-
cessão de crédito no Brasil de-
pende principalmente do score 
de crédito, uma pontuação 
que avalia o comportamento 
fi nanceiro destas pessoas. 

Os idosos aposentados cos-
tumam ter mais facilidade 
para conseguir empréstimos 
por conta da aposentadoria e 
do histórico de pagamentos, 

900 mil novos idosos fi caram 
inadimplentes em um ano

Entre todas as faixas etárias, a inadimplência das pessoas com mais de 60 anos foi a que mais cresceu em 2019

Em outubro, havia 63,9 milhões de consumidores com 

as contas atrasadas. 

muito mais longo do que dos 
mais novos. A expectativa é 
que, com o Cadastro Positivo, 
as demais faixas também pas-
sem a ter mais acesso graças 
ao forte impacto que os novos 

dados terão na pontuação de 
crédito”, comenta o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Uma pesquisa recente reve-
lou que os entrevistados acima 
de 40 anos são os que menos 

afi rmam já ter verifi cado o 
score – 60,1% das pessoas 
nesta faixa. Já nas demais, 
79,4% daqueles entre 18 e 
29 anos e 77,3% dos entre 30 
e 39 anos dizem já ter visto 
sua pontuação de crédito. Os 
bancos e cartões continuam 
concentrando o maior volume 
de dívidas, 32,3%, um aumento 
de 0,3 ponto percentual com 
relação a setembro/19. O 
Varejo aparece na sequência, 
seguido por Telecom. 

O Amazonas é o Estado com 
maior porcentagem da popu-
lação com contas atrasadas, o 
único acima de 50% – 54,2%. 
Amapá e Roraima aparecem 
na sequência, fazendo com 
que todos os Estados da região 
Norte tenham inadimplência 
acima da média nacional, que 
é de 40,9% (AI/www.serasaex-
perian.com.br).
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cimentos no Japão em 2019 
caiu para 864 mil, o mais 
baixo desde que se iniciaram 
os registos em 1989. Os dados 
ofi ciais estimam que o número 
de recém-nascidos tenha di-
minuído em 54 mil a partir de 
2018. O número permanece, 
pelo quarto ano consecutivo, 
abaixo de 1 milhão.

Segundo o Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar, 
o número de óbitos também 
atingiu em 2019 um recorde, 
com um declínio natural da 
população de 512 mil, o mais 
alto desde o pós-guerra. O 
número de recém-nascidos 
em 1989 era de 1.247 mil, e 
ao longo dos últimos 30 anos 
tem registado uma queda de 
30%. Nos anos de 2017 e 2018 
nasceram menos 28 mil bebés 
que nos anos anteriores.

Declínio da taxa de natalidade do Japão aprofunda-se
O Governo estabeleceu como 

meta aumentar a taxa total de 
natalidade até ao fi m de 2025 e 
tem vindo a anunciar medidas 
para aumentar a natalidade e 
emprego das gerações mais jo-
vens. E mais recente estimativa 
poderá levar o Estado a aumen-
tar, ainda mais, essas medidas. 
A taxa total de natalidade mede 
o número médio de fi lhos que 
uma mulher terá na vida.

O número de mulheres na 
faixa etária dos 30 anos era, 
em junho deste ano, de 6.83 
milhões com menos de 20 anos, 
o número era ainda mais baixo 
com apenas 5.77 milhões. Os 
dados do Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar revelam 
ainda que o número de casais 
que se juntou em 2019 caiu 
cerca de 3 mil. Já o número de 
casais que se divorciou aumen-
tou em cerca de 2 mil.

Nos anos de 2017 e 2018 nasceram menos 28 mil bebes

 que nos anos anteriores. 

Segundo a CNN, a popula-
ção total do país fi xou em 124 
milhões em 2018 e em 2065 é 
esperado que tenha caído cerca 
de 88 milhões. O declínio demo-
gráfi co signifi ca que exista um 
menor número de trabalhado-

res que continua a apoiar uma 
população cada vez mais idosa 
que necessita de cuidados de 
saúde e reformas. O Japão é 
uma nação superenvelhecida, 
mais de 20% da população tem 
mais de 65 anos (RTP/ABr).

Projeto que permite a concessão ad-
ministrativa, na modalidade de parceria 
público-privada e por meio de concor-
rência pública, para a construção de 
estabelecimentos penais em todo o País 
está em análise na Câmara dos Deputa-
dos. Essas novas unidades deverão ficar 
a pelo menos a 100 km de distância dos 
complexos já existentes e serão destina-
das aos presos provisórios, condenados 
por crimes de menor potencial ofensivo 
e condenados por demais crimes no 

regime de detenção.
“A execução penal tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença 
ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a integração social do 
condenado e do internado”, afirmou o 
autor, deputado Hercílio Coelho Diniz 
(MDB-MG). “Uma vez que o investimen-
to estatal se encontra em crise, vê-se nas 
empresas privadas a solução”. 

A proposta determina que o ente 
federado que realizar a concessão ad-

ministrativa deverá criar um Comitê 
Gestor da PPP. Prevê ainda que a em-
presa contratada deverá promover a 
ressocialização dos presos por meio da 
qualificação profissional e que poderá 
explorar economicamente o trabalho 
deles. O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado pelas co-
missões de Trabalho, de Administração; 
de Segurança Pública; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Parceria com empresas para a construção de presídios

O pretendente: WESLEY DA SILVA CAVALCANTE, nascido em Osasco - SP (Re-
gistrado em Carapicuiba), no dia 02/01/1996, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lauciênio Cavalcante 
e de Erinalda Gomes da Silva Cavalcante. A pretendente: GRAZIELLE ROCHA DE 
OLIVEIRA, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 23/09/1999, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Romildo Tavares de Oliveira e de Sonia Regina da Silva Rocha.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial
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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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Refl exões
PREPARANDO-SE PARA UMA NOVA VIDA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Nos últimos seis meses, houve um aumento dramá-

tico na intensidade da energia que varre o planeta. 
Essa energia deu um salto radical em nossa jornada 
do despertar, da cura e da evolução. Seu objetivo 
tem sido mudar nossa consciência e nos despertar 
de nossas próprias ilusões criadas por nós. À medida 
que as energias da Lua Cheia começam a diminuir, 
uma energia de rejuvenescimento e renovação está 
chegando para acalmar e curar. Estamos tendo a 
oportunidade de reagrupar, reconsiderar e revisar o 
que ocorreu nos últimos meses.

Você superou sua vida antiga e atualmente está se 
preparando para uma nova vida. É hora de sonhar 

grande. Este não é o momento de empurrar o rio, 
pois as correntes o levam exatamente para onde você 
precisa estar. Não deixe que suas dúvidas e medos o 
detenham. Não fi que tentado a ver apenas o que há de 
errado com você, com a sua vida ou o mundo. Agora 
é a hora de ir além dos seus desafi os percebidos e ver 
com clareza a razão de todo o seu chamado sofrimento. 
Confi e que, quando chegar a hora certa, seus sonhos 
começarão a tomar forma.

Muito amor

Kate

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

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Se você nunca deu 

atenção aos avisos 

de recall nos meios 

de comunicação, 

certamente vai ter que 

rever seus hábitos a 

partir do novo ano. 

O conceito deve fazer 
parte mais ativamente 
do dia a dia da indús-

tria automotiva, impactando 
a vida do próprio motorista, 
que pode ver seu carro se 
valorizar ou se depreciar mais 
rapidamente no momento de 
negociá-lo. Com as recentes 
medidas do poder público e 
a própria conscientização da 
população, o número de pes-
soas que levam seus veículos 
para reparos e consertos na 
montadora certamente au-
mentará de forma signifi cativa 
nos próximos meses. 

Hoje, no Brasil, o indicador 
de atendimento aos chamados 
ainda é irrisório. De acordo 
com dados do Procon-SP, mais 
de 2,1 milhões de veículos 
foram solicitados para recall 
em 2018, mas apenas 14,93% 
dos motoristas levaram o 
carro para avaliação e troca 
gratuita das peças. Além disso, 
um levantamento recente do 
Ministério da Justiça mostra 
que o primeiro semestre teve 
1,1 milhão de automóveis 
envolvidos em 58 processos 
de recall. 

A explicação para o número 
expressivo passa pela portaria 
assinada no dia 1º de julho 
de 2019, pelos ministérios da 
Infraestrutura e da Justiça, 
que entra em vigor a partir 
de outubro. Agora, o proprie-
tário do carro tem o prazo de 
até um ano para atender o 
chamamento. Caso contrá-
rio, o próximo Certifi cado de 
Registro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) terá o aviso 
de recall pendente. 

Ou seja, vai ser um atestado 
de que o carro possui algum 
defeito de fábrica, represen-
tando um risco à segurança 
de todos e também um impor-
tante elemento de deprecia-
ção. A documentação só fi ca 
“limpa” novamente quando 
ele atender ao chamamento. 
Ao realizar o recall pendente, 
deve receber um certifi cado 
com todas as informações do 
serviço. 

Além disso, a montadora 
tem 15 dias no máximo para 
informar ao Registro Nacio-
nal de Veículos Automotores 
que o problema foi corrigido. 
Para fazer a solicitação do 
novo CRLV, basta procurar 
o Detran. Lembrando que a 
Portaria deixa explícito que, 
caso o motorista queira a 
documentação sem anotação 
do recall antes do próximo 
licenciamento, ele terá que 
arcar com todos os possíveis 
custos e despesas da emissão 
- mais um motivo para aten-
der um chamado na hora da 
notifi cação. 

Para isso, o motorista pode 
contar com o apoio de soluções 
tecnológicas que otimizam e 
facilitam a gestão de seu veí-
culo. Antes, para saber sobre 
um recall, a única alternativa 
era acompanhar os anúncios 
em meios de comunicação e se 
informar sobre o setor. O avan-
ço da tecnologia, por sua vez, 
permitiu o desenvolvimento 
de aplicativos que reúnem em 
uma mesma interface todas as 
campanhas realizadas pelas 
montadoras no país. 

Basta ao motorista cadas-
trar as informações básicas 
de seu carro, como marca, 
modelo e ano, para checar 
na base de dados se é preciso 
levá-lo à concessionária mais 
próxima. O recall é uma me-
dida importante na indústria 
automotiva, permitindo redu-
zir graves acidentes que acon-
tecem por defeitos de fábrica 
percebidos posteriormente. 
Era necessário, portanto, 
popularizá-lo para que mais 
pessoas soubessem de sua 
importância e necessidade. 

A partir do novo ano, certa-
mente aparecerão os primei-
ros resultados dessa iniciativa. 
Contudo, é importante ressal-
tar: a portaria emitida pelo 
poder público é um primeiro 
passo importante, sem dúvida, 
mas é preciso ir além. As pes-
soas devem adquirir o hábito 
de se informar e acompanhar 
o setor, contribuindo para um 
trânsito mais seguro e melhor 
em todo o país. 

(*) - É CEO do Papa Recall, que avisa 
se o automóvel cadastrado teve algum 

chamado da fabricante para conserto 
ou troca de peças. 

Motoristas, preparem-se: 
2020 vai ser o ano do recall  

Vinicius Melo (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 56

XD
AMARALINA

ALEGAVEL
CELULITE
AIDASM
CEGOOMÃ

MOGIARIO
DOORSNE
ASSUMEI
NIAMON
ONDABCG

RIOARNOL
TEDORBE
ELESAIS

Famosa
praia de
Salvador,
na Bahia

Disposi-
ção para
as coisas
sagradas

Que se
pode citar

como
prova

Um dos
terrores

da mulher
vaidosa

Deficiente
auxiliado
pelo cão-

guia

Madame
(?), bruxa
de Disney

(?) das
Cruzes,

cidade de
São Paulo

Sufixo
nominal

de "escri-
turário"

The (?),
banda de

Jim
Morrison

Reco-
nhece 

(o erro)

Oswaldo
Cruz, mé-
dico sani-

tarista

Formação
como o
tsunami

Papai (?),
figura

natalina
(Folcl.)

(?)-Rá,
divindade
do Egito
Antigo

Curso
fluvial que
corta Pisa,

na Itália
"Duas
vezes",

em "bicar-
bonato"

Certa
operação
bancária

Qualquer
corpo

celeste

Terceira
pessoa do

plural
(Gram.)

Gemidos;
lamentos
(poét.)

Internet 
(red.)

Representantes da
etnia

anglo-
saxônica

Apelido de
Lamartine

Babo

Sultanato
da Ásia

Alergia res-
piratória

O acento
usado em

"água"

O "D" de "MDC" (Mat.)

Partidas
Elemento
da psique

(pl.)

Agasalho 
para vovós

Caraí
(Zool.)

Previne 
a tuber-
culose
Laçada

Não é? 
Ir (?): ir

para outro
lugar

3/net. 4/amon — onda — orbe. 5/doors.

A cada dez atendimentos por 
acidente de transporte realiza-
dos em hospitais do Sistema 
Único de Saúde (SUS), oito são 
entre motociclistas. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, os 
homens representaram 67,1% 
dos atendimentos nas unidades 
de saúde e as mulheres 50,1%. 

A faixa etária mais acometida 
são os jovens entre 20 e 39 anos. 
Os números fazem parte da 
pesquisa VIVA Inquérito 2017, 
realizada a cada três anos pela 
pasta. Em 2018, os acidentes 
de trânsito causaram 183,4 mil 
internações que custaram R$ 
265 milhões ao SUS. No ano 
anterior, o número de inter-
nações foi 181,2 mil ao custo 
de R$ 259 milhões, sendo que 
mais de 50% das internações 
envolveram motociclistas.

Para reduzir a violência no 
trânsito, o governo federal 
lançou a Operação Rodovida 
2019. A ação integra órgãos A faixa etária mais acometida são os jovens entre 20 e 39 anos. 

De cada dez atendimentos por acidente no 
SUS, oito são motociclistas

A
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SACitando uma fonte do 
Ministério das Comuni-
cações e da Tecnologia 

da Informação, a agência ira-
niana “Ilna” informou que a 
intervenção foi ordenada por 
“autoridades de segurança” e 
algumas cidades, como Shiraz, 
Tabriz e Karaj, foram afetadas.

A pasta, por sua vez, negou 
que recebeu ordens para cortar 
o acesso à internet no país. 
Segundo o chefe do departa-
mento de mídia do Ministério 
da Informação, Jamal Hadian, 
as notícias foram “falsas”. O 
serviço de monitoramento de 
internet NetBlocks, entretanto, 
informou pelas redes sociais 
uma queda no uso.

O país vem enfrentando 
protestos desde novembro. 
Segundo a Anistia Interna-
cional, mais de 300 pessoas 
morreram e outras 7 mil foram 
detidas durante os atos. Nos 
últimos dias, uma investigação 
da agência “Reuters”, baseada 
em entrevistas com autorida-
des anônimas do Ministério do 
Interior, estabeleceu o número 
de mortos em cerca de 1,5 mil.

Apesar das restrições das au-

Irã restringe acesso à internet 
por protestos no país

Em decorrência dos violentos protestos contra o encarecimento da gasolina, as autoridades do Irã 
restringiram o acesso à internet para sites estrangeiros em diversas localidades do país asiático

País enfrenta violentas manifestações desde novembro. 

toridades, centenas de pessoas 
compareceram no cemitério 
Behesht-e Sakineh, em Karaj, 
no oeste de Teerã, para home-
nagear Pouya Bakhtiari, um 
dos centenas de manifestantes 
mortos em novembro passado 
em repressão aos protestos. 

Os pais de Bakhtiari foram 
detidos depois de terem dado 
entrevistas a emissoras de te-
levisão localizadas no exterior 
e por “tentativa de efetuar um 
projeto contrarrevolucionário”, 
disse a agência “Mehr”.

Mesmo com o bloqueio, 

alguns vídeos da cerimônia 
circularam nas redes sociais. 
As imagens mostram os partici-
pantes correndo pelo cemitério, 
perseguidos por agentes que 
realizaram algumas prisões, en-
quanto ouvem o slogan “morte 
ao ditador” (ANSA).
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r federais, como o Ministério 
da Saúde, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e o Ministério da 
Infraestrutura, em articulação 
com estados e municípios. A 
operação vai incluir o período de 
festividades de Natal, Ano-Novo 
e Carnaval por elevar o fl uxo 
de veículos que circulam nas 
rodovias federais de todo o país.

O ministério também desen-
volve, desde 2010, uma ação nos 
pontos com maiores problemas 
e maior fi scalização, principal-
mente no que se refere ao “álcool 
e direção” e à velocidade exces-
siva e/ou inadequada. O Projeto 
Vida no Trânsito é realizado 
em parceria com municípios 
e ressalta a importância da 
articulação do setor saúde com 
o trânsito no cumprimento do 
Código de Trânsito Brasileiro 
nos componentes da vigilância, 
prevenção e cuidado pré-hospi-
talar, hospitalar e de reabilitação 
ofertado às vítimas (ABr).
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Um aplicativo gratuito, funcional, de 
uso intuitivo e com recursos interes-
santes para pessoas e empresas. Essas 
podem ser algumas das respostas para 
a pesquisa realizada pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado, que revelou 
o WhatsApp como principal fonte de 
informação dos brasileiros. Nela, 79% 
dos entrevistados afi rmaram receber 
notícias por meio da rede.

O WhatsApp possui mais de 136 
milhões de usuários no Brasil, é tão 
popular quanto o Facebook. “Essa 
ferramenta é tão importante que já 
é até instrumento de trabalho. Nos 
dias em que apresenta erros, os usu-
ários fi cam desesperados”, lembra a 
professora de Marketing Digital do 
Centro Universitário Internacional 
Uninter, Maria Carolina Avis.

Para a especialista, o sucesso do 
aplicativo está na comunicação, que 
é pessoal e cada vez mais próxima. 
“A verdade é que pessoas acreditam 
em pessoas, o aplicativo acaba sendo 
uma fonte de informação confi ável, 
embora saibamos que as fake news 

WhatsApp: principal fonte de informação do brasileiro

O Whatsapp possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil.

são facilmente distribuídas por lá 
também”. As mídias sociais são 
versáteis e estão em constante 
transformação, por isso, não há 
como garantir a preferência do 
público por muito tempo. 

“Como existem muitos escândalos 
de compartilhamento de dados pela 

empresa Facebook, que operaciona-
liza o WhatsApp, pode ser que nos 
próximos anos as pessoas passem 
a usar com mais frequência outras 
redes sociais. Já existe o Telegram 
que é muito parecido com o Whats, 
mas a adoção ainda é muito tímida no 
país”, explica Maria (AI/uninter com).
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Especial

Novas soluções possibilitam diversifi cação do 
portfólio em momento de juros baixos e crise 
econômica e podem resolver a vida fi nanceira 
em 2020.

Durante mais de duas décadas desde o início 
do Plano Real, em 1994, o brasileiro conviveu 
com o conforto de aplicações simultaneamente 
rentáveis, líquidas e seguras. No entanto, o ce-
nário para as fi nanças mudou completamente 
e a tecnologia também. De outubro de 2016 até 
hoje, o Comitê de Política Monetária (Copom) 
cortou a taxa Selic 15 vezes e agora o país convive 
com juros de 5% ao ano. “Em investimentos, 
rentabilidade, liquidez e segurança são conceitos 
mutuamente excludentes. Os juros elevados por 
tanto tempo criaram uma distorção, que agora 
começa a ser corrigida e requer mudança de 
hábitos”, diz o estrategista chefe da Levante 
Ideias de Investimento, Rafael Bevilacqua.

A mudança de cenário faz o brasileiro come-
çar a mudar sua relação quanto a investimentos 
e reserva de valor e as tecnologias estão aí para 
facilitar a vida. Através de novas soluções, é 
possível montar uma carteira diversifi cada, com 
ativos que têm performado acima da média 
neste cenário adverso.

Conheça algumas plataformas de investi-
mento para começar 2020 com mais dinheiro:

Robô Score

Desenvolvido pela SABE Invest, a inteligência 
artifi cial seleciona as ações da Bolsa com maior 
probabilidade de valorização, com base em 
análise fundamentalista e um banco de dados 
de mais de 120 mil demonstrativos fi nanceiros. 
A estratégia tem funcionado. A carteira SABE 
obteve rentabilidade de 722%, superior ao 
Ibovespa em 607 pontos percentuais no longo 
prazo (dezembro de 2014 a outubro de 2019), 
período marcado por queda dos juros e forte 
volatilidade do índice de ações.

“Com as informações de fechamento do 
pregão diário, após o “aftermarket”, selecio-
namos as ações de companhias que alcan-
çaram as maiores altas, as maiores baixas 
e que foram mais negociadas no mercado 
à vista. Calculamos, para cada companhia, 
com suporte de Inteligência Artifi cial, vários 
indicadores de balanço e de mercado, que 
permitem obter um score ranqueado para 
seleção das melhores e piores companhias 
para investir”, explica o CEO da SABE Invest, 
Luiz Guilherme Dias.

Robô garimpeiro

A Hurst Capital também desenvolveu um robô 
para investimentos, mas focado em ativos reais. 
A inteligência artifi cial busca oportunidades 
em precatórios, dívidas reconhecidas, líquidas 
e certas de governos municipais, estaduais e 
federal que podem oferecer rendimentos de 
20% ao ano.

Os algoritmos vasculham os sites dos tri-
bunais de justiça, diários ofi ciais e processos 
judiciais que contenham precatórios, a fi m de 
selecionar aqueles que preencham as carac-
terísticas consideradas ótimas para aquisição. 
“Os robôs de investimentos, que contam com 
capacidade de processar informações numa 
dimensão sobre-humana, diminuíram exponen-
cialmente os custos de transação inerentes à 
pesquisa, análise e avaliação de riscos e retor-
nos de ativos raros ou pouco visíveis, como é o 
caso dos precatórios”, explica o CEO da Hurst, 
Arthur Farache. Qualquer pessoa consegue 
investir em precatórios, pela plataforma da 
Hurst, com R$ 10 mil.

Renda Fixa acima do CDI

O app Renda Fixa permite que o investidor 
fi ltre, entre mais de 24 mil fundos, aqueles 
que apresentam rendimentos superiores a 
diversos benchmarks, como o tradicional 
CDI. É o caso dos RDBs (Recibo de Depósito 

Sputnik News

Bancário), que são títulos privados emitidos 
por bancos para fi nanciar operações de crédito, 
e das LCs (Letras de Câmbio), emitidas por 
instituições fi nanceiras, com lastro em opera-
ções cambiais. Conforme pesquisa realizada no 
próprio app Renda FIxa, atualmente é possí-
vel encontrar RDBs e LCs com rentabilidade 
líquida superior a 30% (descontando taxas 
e imposto de renda), de acordo com o prazo 
de vencimento da aplicação. Quanto maior o 
tempo em que o dinheiro fi car aplicado, maior 
o retorno, portanto.

Dólar em criptomoeda

Para quem deseja manter parte de seu patri-
mônio vinculado à variação do dólar, mas não 
quer precisar comprar a moeda para isso, uma 
alternativa é usar a tecnologia da GoMoney, 
empresa responsável pelo lançamento da pri-
meira criptomoeda lastreada em dólar, o GMC 
(GoMoney Coin).

Com a paridade 1 GMC = US$ 1, este ativo se 
torna bem menos volátil que as criptomoedas sem 
lastro do mercado – o dólar, aliás, encontra-se em 
seu maior patamar da história. “O GMC pode ser 
convertido em qualquer outra moeda (euro, iene, 
real etc.) pela cotação do dia ou mantido como 

ativo que fl utua seguindo a moeda americana”, 
explica Osman Velazquez, Co-CEO & CFO da 
GoMoney. Desta forma, a criptomoeda pode ser 
utilizada em viagens ao exterior e transferências 
de recursos.

Aluguel em dólar

Investir em um imóvel para alugá-lo em apli-
cativos como o Airbnb, em dólar, garante uma 
renda rendimentos vitalícios na mais forte e 
segura moeda do mundo. O investidor consegue 
driblar o câmbio elevado adquirindo imóvel 
com deságio de até 35% em leilão, segundo 
explica Ricardo Molina, autor do livro Como 
Ganhar Dinheiro com Vacation Homes e CEO 
da Talent Realty.

De acordo com Molina, o rendimento pro-
porcionado pelo aluguel de casas nos Estados 
Unidos pode chegar a 12% ao ano, ganho que 
permite quitar totalmente o imóvel em pouco 
tempo. Os apartamentos de maior demanda por 
investidores brasileiros são justamente aqueles 
localizados em cidades turísticas de alta procura 
por turistas, como a Flórida. Segundo dados 
da National Association of Realtors (Nars), os 
brasileiros investiram mais de US$ 2 bilhões em 
imóveis na região, no ano passado.

Tecnologias para ganhar dinheiro em 2020

Muitas pessoas aproveitam o fi m 
de ano para elaborar listas de 
promessas a serem cumpridas nos 
próximos 12 meses para melhorar 
de vida

Kelly Oliveira/Agência Brasil

Nestas relações entram dietas e a prática de exercícios físicos, 
mas também uma organização mais efi ciente das fi nanças 
pessoais para sair do vermelho no ano que está por vir. 

Em sites de instituições públicas e privadas e em redes sociais 
há muitas ferramentas, cursos e dicas para organizar o orçamen-
to familiar. O planejamento fi nanceiro é o primeiro passo para 
colocar as contas em dia, como explica o economista e professor 
licenciado da Universidade de Brasília (UnB), Newton Marques. 
“É colocar no papel tudo o que ganha no mês e o que gasta. 
Depois, tem que separar o que é dispensável, supérfl uo, do que 
é indispensável”, disse. 

Ele acrescentou que o ideal é projetar quanto se terá de renda 
ao longo do ano. “Se os gastos são maiores que a renda, tem co-
meçar a cortar o que não é indispensável. Tem que ter TV a cabo, 
gastar com celular, cada um ter um carro? Isso é supérfl uo. Se 
não tem onde cortar, é o mesmo que dizer que vai tomar dinheiro 
emprestado e pagar juros”, disse.

O economista também explicou que é importante fazer uma 
reserva para emergência e para realizar sonhos, como trocar de 
carro, comprar uma casa ou realizar uma viagem. É preciso haver 
uma mudança de comportamento dos brasileiros em relação às 
próprias fi nanças, evitando o imediatismo. 

“É como parar de fumar, de beber, deixar de ser sedentário, 
cuidar da saúde, cuidar do relacionamento familiar. Isso tudo é 
uma mudança de comportamento. O pior é que problemas com as 
fi nanças levam a um desgaste muito grande da saúde, psicológico 
e isso vai afetar a família”, disse.

Apesar de saber que é difícil conversar com a família sobre as 
fi nanças, Marques orienta romper essa barreira. “As pessoas acham 
que problema de dinheiro tem que empurrar com a barriga. Isso 
é cultural. Em outros países, isso é levado a sério, mas, aqui no 

Organizar as fi nanças no próximo 
ano pode ser promessa da virada

Acesse Notícias

Brasil, não. Talvez por conta o período da hiperinfl ação muito 
recentemente. Tem só 25 anos que controlamos a infl ação”, disse. 

Ele citou como exemplo os japoneses que evitam o consumo 
e poupam mesmo com juros negativos. “No Japão, se falar para 
gastar eles pegam o dinheiro e poupam. Mas aí alguém pode dizer: 
mas eles chegaram em um ponto que atenderam as necessidades 
mínimas. Tudo bem, mas uma família tem condições de fazer 
além do que pode? Como trocar de celular toda hora, televisão, 
carro?”, argumentou.

Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela CNDL nas 27 capi-
tais do Brasil mostrou que 33% 
dos brasileiros tinham intenção 
de presentear no Natal, mesmo 
com contas em atraso, entre as 
quais, 66% com restrição em 
seus CPF. Para a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, o consumo exagerado 
e descontrolado pode fazer com 
que o consumidor enfrente pro-
blemas no próximo ano. 

“É importante lembrar que 
muitas famílias se encontram 
em aperto fi nanceiro, além 
de, em alguns casos, carre-
gar dívidas do Natal do ano 
passado. O recomendável é 

não se deixar levar pelas emoções, e planejar as despesas de 
acordo com o orçamento, sempre priorizando a quitação de 
contas. Fazer uma lista prévia do que se deseja e pesquisar 
preços são as atitudes mais indicadas para não extrapolar as 
fi nanças”, orienta Marcela.

Entre os sites com dicas para organizar as fi nanças, está o 
do Banco Central. Na página “cidadania fi nanceira”, é possível 
escolher entre três perfi s: Quero me planejar; Estou endividado; 
Quero aprender a poupar e investir. Após escolher o perfi l, o 
cidadão é direcionado para conteúdos específi cos.

No caso dos endividados, por exemplo, a primeira dica é listar 
todas as dívidas e fazer um orçamento, com corte de gastos. 
Além disso, a orientação é buscar renda extra, renegociar com 
credores e não fazer novas dívidas. 

“Se já estiver excessivamente endividado, não fi que parado. 
Quanto mais tempo, pior a dívida irá fi car, devido a diversos fa-
tores, como juros e multas. Procurando onde seus gastos podem 
diminuir? Lembre-se de eliminar por completo os desperdícios, 
reduzir os supérfl uos e otimizar a despesa com os produtos ne-
cessários. Tenha calma! Para tudo há solução”, diz o site.

O BC orienta ainda que toda a família se envolva na solução 
do endividamento. “É importante que toda a movimentação de 
recursos, incluindo todos os investimentos, receitas e despesas, 
esteja organizada. Isso requer participação e comprometimento 
de cada membro da família, considerando os diferentes perfi s de 
comportamento fi nanceiro de seus integrantes”.O planejamento fi nanceiro é o primeiro passo para colocar as contas em dia.
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