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“Sempre vejo anunciados 
cursos de oratória. 
Nunca vi anunciado 
curso de escutatória. 
Todo mundo quer 
aprender a falar... 
Ninguémquer aprender 
a ouvir”.
Rubem Alves (1933/2014) 
Escritor brasileiro

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

O Ministério da Agri-
cultura (Mapa) di-
vulgou que a cota-

ção da arroba (15 quilos) do 
boi gordo diminuiu de valor 
no final de dezembro, que-
da média de 15%. A arroba 
do boi gordo estava cotada 
a R$ 180 no último dia 30. 
No início do mês passado, 
chegou a R$ 216. Segundo 
o ministério, o cenário “in-
dica uma acomodação dos 
preços no atacado, com 
reflexos positivos a curto 
prazo no varejo”, descreve 
nota que acrescenta que a 
alcatra teve “4,5% de queda 
no preço nos últimos sete 
dias”.  

Preço da carne caiu para 
o consumidor, insiste o 
Ministério da Agricultura

A arroba vai ficar entre R$ 
180 e R$ 200 nos próximos 
meses. A queda do valor 
interrompe a alta de 28,5% 
que salgou o preço da carne 
nos últimos seis meses. A 
perspectiva, porém, é de 
que o alimento não volte 
ao patamar inferior. “Es-
tamos fazendo a leitura de 
que isso veio para ficar, um 
outro patamar do preço da 
carne”, avalia o diretor do 
Departamento de Abaste-
cimento do Mapa, Sílvio 
Farnese. “Eu tenho certeza 
que o preço não volta ao 
que era”, concorda Alis-
son Wallace Araújo, dono 
de dois açougues e uma 

distribuidora de carne em 
Brasília.

Há mais de uma razão 
para a provável estabiliza-
ção dos preços em valores 
mais altos do que há um 
ano. O mercado interna-
cional tende a comprar 
mais carne brasileira, os 
produtores estão tendo 
mais gastos ao adquirir 
bezerros. Só em novem-
bro, mais cinco frigoríficos 
foram autorizados pelos 
chineses a exportar carne. 
Em outros países também 
houve avanços. Mais oito 
frigoríficos foram aceitos 
pela Arábia Saudita no 
mesmo mês.

A carne brasileira é com-
petitiva no mercado interna-
cional porque é mais barata 
que a carne de outros países 
produtores, como a Austrá-
lia e os Estados Unidos, cujo 

o gasto de criação dos bois é 
mais oneroso por causa do 
regime de confinamento e 
alimentação. O gado brasi-
leiro é criado solto em pasto. 
O Brasil produz cerca de 9 

milhões de toneladas de 
carne por ano, 70% é con-
sumida internamente. Mas 
a venda para o exterior é 
atrativa para os produtores 
e pressiona valores (ABr).

No entanto, valor não deve voltar ao patamar do início de 2019.

Alistamento militar
As inscrições para o alistamento 

militar online já podem ser feitas 
no site (https://www.alistamento.
eb.mil.br/) com o número do CPF 
e preenchimento do formulário. O 
alistamento é obrigatório e deve 
ser feito no ano em que o jovem 
(sexo masculino) completa 18 anos. 
Quase 2 milhões de jovens devem 
realizar o alistamento, sendo que 
100 mil serão incorporados na Mari-
nha, no Exército ou na Aeronáutica.

O presidente Jair Bolso-
naro disse na sexta-feira (3) 
que não há prazo para o envio 
da reforma administrativa ao 
Congresso. Disse que ainda 
falta um “polimento” final 
na proposta. A expectativa é 
que o texto avance em uma 
nova reunião com sua equipe 
de governo nos próximos 
dias. Uma das preocupação 
é tratar o tema com mais 
sensibilidade, pois não pode 
estar limitado a números 
porque esbarra na situação 
de pessoas que compõem o 
serviço público no país. 

“Queremos uma reforma 
administrativa que não cause 
nada de abrupto na socie-
dade”, disse Bolsonaro, ao 
afiançar que os ajustes finais 
vão unificar o que pretende 
a equipe econômica e o que 
ele quer, na condição de 
governante. “Acho que já 
amadureceu o que a equipe 
econômica quer. Às vezes há 
problema de entendimento 
porque eles veem números 

Mais de R$ 1,3 bilhão 
foram investidos pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) nas obras e 
ações dos eixos principais 
do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco, em 2019. 
Os recursos foram concen-
trados na recuperação de 
etapas que já apresentavam 
100% de execução física, 
mas que exigiram interven-
ções e reparos no sistema, 
com objetivo de avançar 
na conclusão do maior em-
preendimento hídrico em 
construção no país.

“Felizmente, as águas do 
‘Velho Chico’ voltaram a 
percorrer os trechos e estão 
seguindo rumo aos estados 
que serão contemplados 
nos dois eixos – Norte e 
Leste”, disse o ministro do 

O Eixo Norte está 97% finalizado para levar água para 
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O ataque dos Estados Uni-
dos que resultou na morte, 
no Iraque, de um militar de 
alta patente do Irã, o general 
Qassem Soleimani, e a tensão 
disparada com o ato repercu-
tiram entre líderes mundiais. 
O tema ganhou visibilidade 
devido aos riscos da escala-
da do conflito entre as duas 
nações. O presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
buscou justificar o ato. 

Em sua conta no Twitter, 
declarou que Soleimani ma-
tou ou feriu “milhares de 
americanos por um período 
estendido de tempo e pla-
nejava matar muito mais” e 
acusou-o de participar da 
morte de manifestantes ira-
nianos em seu país. “Embora 
o Irã não admitisse isso, Solei-
mani era odiado e temido em 
seu país”. Trump acrescentou 
que as pessoas do Iraque 
“não querem ser dominadas 
e controladas pelo Irã”.

Também pelo Twitter, o 
líder supremo do Irã, aiatolá 

Marcello Casal Jr/ABr
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Integração do São Francisco recebeu 
mais de R$ 1,3 bilhão, em 2019

localizado entre Verdejante 
(PE) e Penaforte (CE). Até 
o final deste trimestre, será 
disponibilizada ao reserva-
tório Jati, em solo cearense. 
O sistema vai garantir a se-
gurança hídrica de mais de 
4,5 milhões de pessoas nas 
regiões do Rio Jaguaribe e 
Metropolitana de Fortaleza”.

No Eixo Leste, em 2019, os 
investimentos somaram R$ 
77,3 milhões. Destinaram-se 
à execução de serviços com-
plementares de engenha-
ria consultiva, programas 
ambientais e recuperação 
de estruturas. Além disso, 
o Ramal do Agreste – que 
levará água do Eixo Leste 
para mais de 2,2 milhões de 
habitantes em Pernambuco 
– contou com aporte de R$ 
591 milhões da União (ABr).

Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, ao fazer um 
balanço das ações realizadas 
no âmbito do projeto, no ano 
passado. Nos dois trechos, 
cerca de 2 mil trabalhadores 
atuaram intensamente, in-
clusive com turnos 24 horas. 

O Eixo Norte está 97% 
finalizado e vai levar a água 
para os estados de Pernam-
buco, Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. 

“Atualmente, as águas 
seguem por gravidade rumo 
ao reservatório Milagres, 

As gravações de uma câ-
mera de segurança instalada 
na entrada da casa de Carlos 
Ghosn em Tóquio, mostram 
que ele saiu do imóvel an-
dando e desacompanhado. A 
informação foi divulgada na 
sexta-feira (3) pela emissora 
pública japonesa NHK, que 
cita fontes próximas às in-
vestigações. A câmera filmou 
o ex-presidente da aliança 
Renault-Nissan-Mitsubishi 
saindo de casa ao meio-dia 
de 29 de dezembro, sozinho.

A polícia do Japão suspeita 
que Ghosn teria se encon-
trado logo em seguida com 
outra pessoa para pegar um 
avião. A notícia desmente 

os rumores divulgados pela 
imprensa libanesa de que o 
executivo franco-brasileiro 
havia fugido escondido em 
uma mala para instrumentos 
musicais.

Acusado de fraude fiscal 
no Japão, Ghosn estava 
em liberdade condicional 
e fugiu para o Líbano, país 
onde também tem cidadania, 
alegando ser vítima de um 
“complô” e de uma “perse-
guição política”. Segundo o 
executivo, ele organizou sua 
fuga sozinho. Ghosn é alvo 
de um mandado de prisão 
da Interpol e teria chegado 
ao Líbano com uma conexão 
na Turquia (ANSA).

Ghosn violou condicional e fugiu do Japão para o Líbano.

EPA

Câmera mostra que Ghosn 
saiu de casa sozinho

Bolsonaro: reforma 
administrativa vai contemplar 

“números e pessoas”

Ataque dos EUA ao 
Irã gera tensão 

entre líderes mundiais
e a gente vê número e pes-
soas”.

“A reforma administrativa 
tem que ser dessa maneira. 
Não vai atingir 12 milhões de 
servidores. A reforma é daqui 
para a frente. Mas como essa 
mensagem vai chegar junto 
aos servidores? Temos de tra-
balhar primeiro a informação 
para depois nós chegarmos a 
uma decisão”, acrescentou. 

Perguntado sobre o Fundo 
Eleitoral, ressaltou que se 
trata de uma decisão de 2017, 
prevista em lei. Ele afirmou 
ser “escravo da Constituição” 
e disse que, como presiden-
te, tem que executar as leis 
e buscar hamonia entre os 
Poderes. “O valor [do Fundo) 
tem de estar de acordo com 
a legislação, e assim o fez 
o TSE. Não vi ninguém ser 
contra o Fundão em 2017. 
A imprensa inclusive apoiou 
dizendo que ia acabar com 
a interferência da iniciativa 
privada [nas eleições]”, disse 
(ABr).

O ex-piloto alemão Micha-
el Schumacher, sete vezes 
campeão mundial de Fór-
mula 1, completou na sexta-
-feira (3) 51 anos de idade 
e ganhou nas redes sociais 
uma homenagem da Ferrari, 
sua ex-equipe. A escuderia 
italiana publicou um post 
desejando feliz aniversário 
para o ex-piloto e reafirmou 
sua proximidade ao alemão.

“Feliz aniversário, Micha-
el. Estamos todos com você”, 
escreveu a Ferrari. Além de 
ter sido heptacampeão de 

F1, Schumacher conquistou 
91 vitórias - 72 correndo 
pela Ferrari - na principal 
categoria do automobilismo 
mundial, o maior número de 
triunfos de um piloto.

A vida do alemão mudou 
quando em dezembro de 
2013, enquanto curtia férias 
nos Alpes suíços, colidiu 
violentamente com uma ro-
cha em uma pista de esqui. 
Schumi ficou seis meses em 
coma e até hoje seu verda-
deiro estado de saúde é um 
mistério (ANSA).

Schumacher completa 
51 anos e é homenageado

O ex-piloto alemão Michael Schumacher aniversariou 
na sexta-feira (3).

Tony Gentile/Reuters

Ali Khamenei, postou que o 
país vai “honrar a memória do 
Major Soleimani” e declarou 
três dias de luto. O presiden-
te da República Islâmica do 
Irã, Hassan Rouhani, acres-
centou que a “resistência 
contra os excessos dos Esta-
dos Unidos vai continuar” e 
que “o Irã vai se vingar deste 
crime hediondo”.

Representantes do gover-
no russo criticaram o ato e 
manifestaram apoio ao Irã. 
O diretor do Conselho da 
Europa para Relações Ex-
teriores, Carl Bildt, apontou 
que a situação enfraquece o 
Iraque e faz o país mais pro-
penso à atuação de grupos 
terroristas, como o Estado 
Islâmico. O secretário-geral 
da ONU, Antônio Guterres, 
manifestou preocupação 
com a situação e advogou 
pela redução do aprofun-
damento dos conflitos no 
Golfo (ABr).
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Redes sociais: 
O caminho para 
o novo emprego 

Dizer que as redes 
sociais estão presentes 
diariamente na vida 
dos brasileiros não é 
nenhuma novidade. 

Elas ultrapassaram a 
barreira do entre-
tenimento e já são 

consideradas ferramentas 
de negócios, devido à popu-
laridade desses canais. Veja 
só as empresas. No setor de 
RH, por exemplo, já per-
cebeu que as redes sociais 
podem ser aproveitadas de 
outras formas e não apenas 
como um meio de publicar 
opinião. 

No caso dos grupos de 
Facebook e WhatsApp, 
o Linkedin e até o Insta-
gram, abrem espaço para a 
divulgação de novas vagas, 
o que, muitas vezes é mais 
efetivo do que os métodos 
tradicionais. E para o can-
didato não é diferente, pois 
ele já percebeu que este 
pode ser o caminho para o 
novo emprego, tanto para 
um cargo de iniciante como 
para operacional, corpora-
tivo ou de alta liderança. O 
LinkedIn ainda é a principal 
rede social para isso. 

No Brasil, a plataforma 
reúne mais de 45 milhões 
de profissionais cadastra-
dos, o que faz dela um dos 
principais canais para o 
tão sonhado networking 
eficiente. Para uma empresa 
atrair os melhores candida-
tos, é importante que ela 
divulgue rotinas e conquis-
tas da organização, perfis 
de colaboradores e opinião 
do CEO’s, isso facilitará a 
contratação de pessoas que 
realmente tenham o perfil 
e conheçam a empresa a 
ponto de vestirem a camisa. 

Já no lado do candidato, 
é importante manter-se 
atualizado, se mostrar ativo, 
divulgar as conquistas e se 
aproximar das empresas 
“dos sonhos”. Uma dica para 
se tornar ainda mais visí-
vel nas redes é preencher 
todas as etapas do perfil e 
produzir conteúdos como 
artigos e posts semanais. 
A ideia principal é pensar 
que o LinkedIn deve ser 
uma vitrine para seu currí-
culo, muito mais dinâmica 

e atrativa. 
Outros canais também 

têm investido no mesmo 
objetivo. O Facebook, por 
exemplo, criou uma fun-
cionalidade destinada a 
divulgação de empregos. 
A inscrição para as vagas é 
feita com poucos cliques e 
as empresas conseguem re-
alizar avaliações e agendar 
entrevistas usando a própria 
rede. Além disso, com o uso 
dos grupos é possível se 
conectar com interesses em 
comum para também fazer 
o tal do networking. 

Já o Instagram, é capaz 
de divulgar as principais 
vagas de uma empresa para 
um número alto de pessoas. 
Com isso, é possível tam-
bém interagir com contas 
da mesma segmentação, 
outra prática super válida, 
para quem busca uma reco-
locação, por exemplo. Além 
disso, as marcas também 
podem divulgar a rotina dos 
colaboradores, o que faz que 
os candidatos consigam ver 
na íntegra o dia-a-dia da 
empresa e identificar se ele 
se encaixa nesta cultura. 

Em síntese, as redes 
sociais se tornaram ferra-
mentas que ampliam as 
oportunidades, uma vez que 
a maioria desses canais são 
gratuitos e qualquer pessoa 
com acesso à internet con-
segue participar, é como um 
encurtador de distâncias e 
um modelo mais econômico 
para ambos os lados. 

Já para as empresas a van-
tagem é atingir um número 
ilimitado de pessoas e atrair 
talentos de forma mais rá-
pida e até, mais assertiva, 
já que as conexões com 
potenciais colaboradores 
também foram facilitadas, 
otimizando o trabalho ope-
racional de captação de 
candidatos. 

No final das contas, as 
redes sociais são capazes 
até de quebrar o gelo de 
entrevistas, e os velhos 
paradigmas como daquele 
primeiro contato arcaico 
que era o de entregar cur-
rículo porta a porta. 

(*) - É Psicóloga, supervisora de R&S 
com foco em Atração de candidatos 
da Connekt, e mentora do processo 
de aprendizagem da IA Watson para 

algoritmos de Fit Cultural.   

Larissa Ruza (*)  
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News@TI
 Impacta Open Startup
@Os modelos tradicionais de incubadoras e aceleradoras vem sendo 

substituídos, paulatinamente, por modelos menos mecânicos e 
mais focados em validar ideias, construir times e colocar de pé modelos 
de negócios com diferenciais significativos. E é com este foco mais sim-
plista, mas que traz mais agilidade e resultados práticos e mensuráveis 
para novos empreendimentos e startups no país, que nasce o Impacta 
Open Startup, um hub de inovação que vinha operando dentro de um 
módulo experimental desde o primeiro semestre do ano e que agora 
é lançado oficialmente. Idealizado pela Faculdade Impacta, líder no 
segmento de ensino de tecnologias digitais; a DUXcoworkers, que utiliza 
as boas práticas de UX e cultura de coworking para desenvolver proje-
tos inovadores; e a My First IPO, plataforma de Equity Crowfunding, a 
iniciativa tem como objetivo fomentar o ecossistema de inovação e de 
novos negócios no Brasil, suprindo a necessidade de médias empresas 
e startups evoluírem o desempenho de resultados através de venture 
builder e crowdfunding (www.duxcoworkers.com). 

Ações da TOTVS passaram a integrar o Índice 
Bovespa
@As ações da TOTVS, líder brasileira no desenvolvimento de sof-

tware de gestão, passam a integrar a carteira do Índice Bovespa 
(Ibovespa) e reúne as empresas mais importantes do mercado de 
capitais brasileiro. Fazer parte do índice reflete o resultado da estra-
tégia de negócios da companhia, intensificada desde o final de 2018, 
período em que os papéis da TOTVS registraram um crescimento de 
125%: saíram de R$28,65, em janeiro de 2019, para R$64,55, em 30 
de dezembro último (www.totvs.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como a LGPD vai impactar 
o setor de logística

Paulo Padrão (*)

Mas, embora já esteja claro que 
a regulamentação alterará por 
completo a rotina de segmentos 

como o e-commerce, varejo, bancos, 
telcos, o fato é que outros mercados 
ainda parecem seguir longe das discus-
sões. Por exemplo: você já imaginou 
como a LGPD vai impactar o setor de 
logística no Brasil?

Essencial para o sucesso do comércio 
eletrônico, o transporte de cargas e 
encomendas é uma das áreas que mais 
precisarão se adequar às demandas da 
nova regra. Afinal de contas, além da 
loja virtual de sua preferência, quem 
faz a entrega de seus pedidos também 
tem acesso a suas informações pesso-
ais - como nome, endereço, telefone, 
documentos etc. Sendo assim, não é 
difícil entender por que as companhias 
do setor logístico precisam se atentar 
às definições da LGPD, sobretudo no 
que se refere à privacidade e à gestão 
de dados.

A nova regulamentação exigirá que 
todas as organizações que trabalham 
com dados pessoais e ou dados sen-
síveis busquem modelos de atuação 
mais seguros e inteligentes, protegendo 
seus clientes contra possíveis roubos 
ou vazamentos de dados. Por isso, 
mesmo que as empresas logísticas não 
sejam responsáveis diretas por coletar 
as informações dos consumidores, elas 
também devem trabalhar para manter 
suas operações em conformidade com 
as regras.

De forma geral, as companhias do 
setor logístico precisarão alterar por 
completo as exigências para uso, ar-
mazenamento e compartilhamento de 
informações dos clientes. Além disso, 
há uma questão a ser pensada: o que 
fazer com os dados dos consumidores 
depois de uma entrega? Qual é o des-
tino a ser dado a essas informações? É 
justamente esse tipo de resposta que 
a LGPD exigirá e norteará a partir de 
agosto de 2020.

O primeiro passo na preparação para 
essa jornada é avançar no conhecimen-
to sobre como a LGPD afetará a rotina 

das operações, planejando ações que 
garantirão a visibilidade e o controle de 
todos os ativos digitais. Para a criação 
desse ambiente regulamentado, será 
preciso analisar toda a estrutura para 
mapear quais dados são armazenados, 
os locais de armazenamento, as áreas 
que utilizam essas informações e quais 
são as verificações e controles que 
precisam ser criados para as necessi-
dades específicas de cada equipe ou 
área de atuação.

Mas é preciso deixar claro que a nova 
lei não pode ser encarada apenas como 
mais uma exigência regulamentar ou 
um simples projeto de TI. É importante 
que os líderes vejam a LGPD como 
uma oportunidade de reforçar suas 
habilidades para o futuro digital, trans-
formando as informações e análises de 
dados em uma rica e verdadeira fonte 
de evolução dos negócios. A adequação 
à legislação não é somente um projeto 
de tecnologia ou jurídico – mais do que 
isso, é uma chance de construir uma 
operação segura e eficiente por meio 
da inovação tecnológica e da visão 
estratégica dos negócios.

De fato, o grande impacto que a LGPD 
traz às empresas é a necessidade de 
cuidar e utilizar seus dados como um 
tesouro a ser protegido de forma per-
manente dentro das operações. Com 
processos cada vez mais conectados, 
as informações estão no centro das 
atividades empresariais e diretamente 
associadas à satisfação dos clientes – 

ainda mais em um ramo como o mer-
cado logístico, que precisa entregar 
agilidade, segurança e confiança em 
seus serviços.

O que os líderes devem avaliar, por-
tanto, é como alinhar suas rotinas às 
exigências da lei e, a partir dela, cons-
truir um ambiente de inteligência de 
dados mais robusto e preparado para 
potencializar os resultados de suas 
corporações. Pesquisas indicam que 
veremos, em breve, um grande salto 
no uso de sistemas de automação fo-
cados em Data Intelligence, Analytics 
e Inteligência Artificial. E essas são 
justamente as ferramentas tecnoló-
gicas que ajudarão a integrar novas 
perspectivas de negócios.

A combinação entre a tecnologia e 
a estratégia das empresas é o melhor 
caminho para simplificar a geração de 
insights que permitam às organizações 
se ajustarem ao futuro. O momento 
demanda inteligência e preparo, acima 
de tudo. O que significa dizer, portanto, 
que as companhias de todas as áreas 
devem adequar o quanto antes suas 
estruturas. A continuidade dos negó-
cios dependerá diretamente dos dados 
e não há tempo a perder. As empresas 
que conseguirem transformar os de-
safios da nova lei em oportunidades 
de crescimento e de geração de valor 
avançarão rumo ao sucesso.

(*) É Vice-Presidente Senior e General Manager da 
ASG Technologies para a América Latina.

Como você sabe, a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) marcará uma profunda 
transformação no modo como as empresas utilizam as informações de seus clientes
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No mundo da tecnologia de hoje, 
se você ainda não adotou nenhuma 
ferramenta de Inteligência Artificial 
(IA) para o seu negócio, você está 
fora do jogo. Com diversas soluções 
disponíveis no mercado, mitigar as 
dúvidas e temores sobre a IA   se tor-
nou o novo desafio dos CIOs. A boa 
notícia é que agora os clientes estão 
se inteirando melhor da tecnologia, 
por isso começam a fazer perguntas 
cada vez mais difíceis sobre como a 
IA é introduzida, como é efetivamen-
te a experiência no mundo real e a 
aplicabilidade para o seu segmento 
específico. Estar preparado para ter 
essas respostas beneficia a todos.

Tecnologias como o machine lear-
ning são apenas um meio para atingir 
o objetivo final. No ambiente de rede, 
a finalidade é proporcionar melhores 
experiências ao usuário, uma conecti-
vidade mais ampla  e uma gestão mais 
eficiente e confiável - tudo com os 
recursos já disponíveis hoje nas ferra-
mentas. Em outras palavras, o objetivo 
da IA   é encantar clientes, funcionários 
e parceiros enquanto automatiza a 
estabilidade e o desempenho da rede.

A automação começa com o co-
nhecimento do resultado desejado

Mas separar o joio do trigo é fun-
damental. Quando um fornecedor 
afirma que a tecnologia IA que ele 
oferece diagnosticará automatica-
mente problemas de rede, mas é 
necessário definir manualmente os 
limites do que é aceitável, isso não 
é inteligente - é apenas um “chute”. 
Uma boa ferramenta de execução 
automática revela imediatamente 

alterações no comportamento da 
rede que podem indicar um pro-
blema.

Em vez de dias ou até semanas 
de suposições propensas a erros 
e esforço desperdiçado em alar-
mes falsos, você pode dedicar sua 
atenção para a estabilidade de rede 
que permite oferecer as melhores 
experiências para os usuários. Mais 
do que identificar um problema, a In-
teligência Artificial  eficaz informará 
sua origem e as ações recomendadas 
para corrigi-lo. Você pode optar por 
executá-las automaticamente ou 
com um único clique.

À medida em que os clientes dominam 
a IA, o próximo passo é garantir que 
os  recursos disponíveis não se desta-
quem somente na aparência mas que 
ofereçam benefícios reais. A combina-
ção de maturidade e ciência de dados 
é necessária para fornecer automação, 
uma rede estável e excelentes experi-
ências ao usuário, que são os objetivos 
da IA   que funciona de verdade.

(Fonte: Larry Lunetta, vice-presidente de WLAN e 
Marketing de Soluções de Segurança da Aruba)

Os benefícios da Inteligência Artificial
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D - Aérea mais Pontual
O Grupo LATAM Airlines obteve o primeiro lugar em pontualidade na 
categoria “Global Airlines Network”, segundo o relatório anual On-Time 
Performance (OTP) elaborado pela Cirium, um das mais reconhecidas 
consultorias especializadas em análise de dados de viagem. O estudo, 
realizado mundialmente e de forma consecutiva nos últimos 11 anos, 
coleta informações de mais de 600 fontes, analisa mais de 100 mil voos 
diários e cobre a grande maioria dos aeroportos e companhias aéreas. 
Nesta edição, o Grupo LATAM Airlines alcançou 86,7% de pontualidade 
em toda a sua rede, formada por 145 destinos em 26 países.

E - Hidrelétrica e Solar 
A partir da instalação de um sistema de geração de energia solar fotovol-
taica no entorno e no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itumbiara, no 
rio Paranaíba, Furnas Centrais Elétricas vai estudar como este tipo de 
unidade pode ampliar o tipo de energia produzida. O projeto de pesquisa 
e desenvolvimento de Furnas vai trabalhar também com o armazena-
mento de energias sazonais e intermitentes em sistemas de hidrogênio 
e eletroquímico. O projeto básico já foi iniciado e deve ser concluído 
em 32 meses. Prevê investimentos de R$ 44,6 milhões e é resultado de 
parceria com a empresa Base-Energia Sustentável, associada à Unesp, 
à Unicamp, ao Senai-GO, à Universidade de Bradenburgo (Alemanha) 
e à PV Solar. 

F - Vulnerabilidade Social
O MEC investiu mais de R$ 300 milhões ao longo de 2019 para garantir 
que estudantes do ensino básico de escolas públicas ou mantidas por 
entidades sem fins lucrativos, desfrutassem de uma melhor estrutura 
escolar. O montante foi repassado diretamente às escolas urbanas e 
rurais por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, que atende à 
demanda de instituições que enfrentam dificuldades com o abastecimento 
de água e de acessibilidade. Cerca de R$ 32 milhões foram liberados 
para atender 1.206 escolas com problemas no abastecimento de água. 

A - Pagador de Impostos
Com o mote “Na Austrália já é ano novo. No Brasil ainda faltam 153 
dias”, a Associação Comercial de São Paulo lançou a campanha “Novo 
Ano Novo”. A ação quer conscientizar os brasileiros ao mostrar que 
durante 153 dias do ano são trabalhados para pagar impostos e que 
apenas a partir do dia 2 de junho que o ano começa. Com um milhão 
de assinaturas, a entidade levará ao Congresso um projeto de Iniciativa 
Popular para oficializar o dia 2 de junho como ‘feriado nacional’, assim 
como o dia 1 de janeiro. Há uma petição on-line disponível em: (https://
novoanonovo.org/).

B - Segmento de Beleza  
Natura &Co anuncia que está concluindo a aquisição da Avon Products, 
Inc. e designar a nova equipe de liderança sênior para impulsionar a 
próxima fase de crescimento da empresa. A transação histórica cria a 
quarta maior empresa do mundo focada em produtos de beleza. Esse 
é um passo importante na construção de um grupo orientado por pro-
pósitos, comprometido com uma forma diferente de fazer negócios. A 
Natura &Co, que tem ações negociadas na B3, também espera começar 
ser negociada por meio de ADRs na NYSE (sob o código NTCO) nesta 
segunda-feira (6). 

C - Filmes mais Vendidos 
O ano de 2019 foi bom para a venda online nas plataformas da Ingresso.
com, que contou com grandes estreias entre os filmes mais procurados. 
Em pesquisa realizada no fim de 2018, os fãs de cinema elegeram “Vinga-
dores – Ultimato”, “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, “Capitã Marvel” 
e “Toy Story 4” como os mais aguardados do ano e essa expectativa se 
confirmou nas bilheterias, todos ficaram entre os 10 mais vendidos na 
Ingresso.com. “Vingadores – Ultimato” ultrapassou todas as previsões 
e se tornou o maior sucesso do ano. “O Rei Leão” ocupou a segunda 
posição seguido por “Coringa”, que foi a grande surpresa de 2019. 

G - Índice Bovespa 
As ações da TOTVS, líder brasileira no desenvolvimento de software de 
gestão, passam a integrar a carteira do Índice Bovespa (Ibovespa), consi-
derado o mais importante indicador de desempenho das ações negociadas 
na bolsa brasileira, a B3, e reúne as empresas mais importantes do mercado 
de capitais brasileiro. Fazer parte do índice reflete o resultado da estratégia 
de negócios da companhia, intensificada desde o final de 2018, período em 
que os papéis da TOTVS registraram um crescimento de 125%: saíram de 
R$28,65, em janeiro de 2019, para R$64,55, em 30 de dezembro do mesmo ano. 

H - Recorde em Visitação 
Em 2019 o Parque das Aves chegou à impressionante marca de 936.673 
visitantes, superando o ano de 2018. O crescimento representa um aumento 
de mais de 12,8%. Esse é o terceiro ano consecutivo que o Parque tem 
recorde de visitação. Em novembro de 2019 o atrativo já havia superado 
o próprio recorde de 830 mil visitantes com mais de um mês de antece-
dência para o fim do ano. Para Jurema Fernandes, diretora administrativa 
do Parque das Aves, o recorde de visitação anual representa um marco 
importante para o desenvolvimento do turismo no Brasil. O Parque das 
Aves é o atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu depois das Cataratas.

I - Fundo Imobiliário
A MRV, plataforma de soluções habitacionais, iniciou as negociações 
do Luggo Fundo de Investimento Imobiliário. Ricardo Paixão, diretor 
executivo de Finanças da MRV; executivos da Luggo e Inter DTVM esti-
veram presentes na B3 para formalizar o início das vendas das cotas do 
primeiro fundo imobiliário residencial do Brasil. Em meados de dezembro, 
o fundo obteve captação máxima, totalizando R$ 90 milhões. A Luggo 
é uma startup da MRV para a locação e gestão de ativos residenciais. O 
valor inicial da cota na abertura do pregão foi de R$ 100. 

J - Jovem Consultor 
A Gi Group Brasil seleciona candidatos graduados para o Programa 
Jovem Consultor 2020, da MV, líder nacional em soluções de sistemas 
de gestão para a saúde. A maior parte das vagas está concentrada em 
Belo Horizonte, seguida de Recife e São Paulo com oito vagas cada 
uma. Há ainda oportunidades em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Podem 
se candidatar os graduados em sistema da informação e outros cursos 
relacionados à área de TI, administração de empresa, contabilidade, 
enfermagem, farmácia, administração hospitalar e gestão em saúde. 
Interessados devem cadastrar o currículo até o próximo dia 10, no site: 
(www.programajovemconsultormv.com.br).

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

confiança, ou ligue para
Tel: 3043-4171

Tecnologia e a LGPD: 
como manter seu 

negócio sempre seguro

Bilhões de pessoas 
estão conectadas à 
internet gerando 
dados de forma 
independente

Somado a esse universo, 
temos as empresas 
criando e coletando 

informações de diferentes 
fontes para operar seus 
negócios. Estamos na era 
do Data Driven e nenhuma 
empresa, seja ela pequena, 
média ou grande, pode dei-
xar de lado essa evolução. 
A informação se tornou o 
petróleo das organizações. 

Processos são digitaliza-
dos, dados e históricos são 
cruzados. 

Todas as empresas pas-
saram a ser gerenciadas 
por meio de seus dados e, 
portanto, a tecnologia, que 
é essencial para qualquer 
negócio se manter competi-
tivo, vira a protagonista das 
operações. Mas, e quando 
esse mar de informação 
começa a ser exposto a 
riscos? Ataques cibernéti-
cos bloqueiam os sistemas 
das empresas, roubam seus 
dados e, nessa seara, se 
perde receita, clientes e 
oportunidades de negócios. 

Somente no ano passado, 
segundo a Ponemon Ins-
titute, 67% das empresas 
pequenas e médias sofreram 
algum tipo de ataque virtual 
e, quando eles acontecem, 
dados pessoais de clientes 
são expostos. Somada à pre-
ocupação com o vazamento 
das informações, agora esse 
alerta se soma à preocupa-
ção com a entrada da nova 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que entrará 

em vigor em agosto de 2020. 
Com ela, virão autuações e 

multas que podem fragilizar 
por completo uma empresa. 
E quando apontamos para 
essa questão, vemos que 
há um grande problema no 
despreparo das empresas 
em relação à perda de da-
dos e falta de pessoas com 
conhecimento para criar 
barreiras de proteção contra 
os ataques. 

No que tange às pequenas 
e médias empresas, muitas 
vezes essas operações não 
têm um departamento 
estruturado de TI, com co-
nhecimento técnico e espe-
cializado para a implantação 
de planos de contenção e 
uma estratégia de proteção. 
Neste caso, e principalmen-
te agora com a entrada da 
LGPD, o caminho é buscar 
especialistas no mercado 
para a criação de um plano 
de proteção da TI. 

Esta preocupação tam-
bém pode beneficiar as 
empresas na operação, não 
apenas na redução de custos 
e perda financeira a partir 
de uma gestão de riscos. É 
possível melhorar a repu-
tação no mercado, ganhar 
produtividade e disponibi-
lidade dos sistemas, reduzir 
as vulnerabilidades e ainda 
alcançar uma redução mé-
dia de 70% dos incidentes 
relacionados à Tecnologia 
da Informação. 

Mais do que se prevenir, a 
atenção e o cuidado com sua 
TI pode apoiar na evolução 
de seu negócio. 

(*) - É CEO da Disoft, especializada 
em TI colaborativa e compartilhada, 

que disponibiliza a plataforma 
espanhola Openbravo, líder mundial 

em gestão corporativa Open Sourc 
(www.disoft.com.br).

Claudio Emanuel de Menezes (*)

O Ministério da Agricultura 
decidiu unificar critérios e 
parâmetros para fiscalização 
e controle de vinhos e de-
rivados da uva, nacionais e 
importados. O Diário Oficial 
da União publicou na quinta-
-feira (2) a Instrução Nor-
mativa. De acordo com nota 
do ministério, “o consumidor 
terá produtos com mais qua-
lidade e segurança à saúde”. 

A norma organiza a apli-
cação de medidas fiscais e 
também é boa para produ-

tores e importadores, pois 
aumenta “a previsibilidade 
dos processos de fiscalização 
e controle de importação, 
exportação e também da 
produção nacional”.

A nova instrução norma-
tiva atende “o rigor e as 
exigências semelhantes aos 
demais países com os quais 
o Brasil comercializa vinhos 
e bebidas” e “harmoniza o 
tratamento dado a importa-
ções nos pontos de ingresso 
no país” (ABr).

O Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCTIC) criou 
um projeto para organizar 
o monitoramento das mu-
danças climáticas e de seus 
efeitos no território nacio-
nal. A plataforma, batizada 
de ImpactaClima, vai reunir 
e consolidar informações 
produzidas sobre o assunto 
por diferentes instituições 
de pesquisa. Objetiva arti-
cular dados de instituições 
de pesquisa e integrar essas 
informações, para estabele-
cer um quadro mais amplo 
da evolução das mudanças 
climáticas no país.

Até março, dados so-
bre clima, temperatura, 
atividades econômicas e 
características da popula-
ção poderão ser acessados 
no portal do MCTIC. Será 
possível, por exemplo, 
visualizar informações por 
município, estado ou re-
gião, como de uma bacia 
hidrográfica, por exemplo. 
Inicialmente, ficarão dispo-
níveis informações sobre o 

Projeto ajuda na elaboração de políticas públicas que visem 
mitigar os efeitos do clima.

As cidades com melhor 
resultado são Brasí-
lia, São Paulo e Belo 

Horizonte .
O indicador calculado pelo 

IBRE/FGV, apontou que, 
em Brasília, o IPC-S variou 
0,82%, ficando 0,34 ponto 
percentual abaixo da taxa 
registrada na divulgação 
anterior. Com este resultado, 
o indicador acumula alta de 
3,21% no ano e 3,21% nos 
últimos 12 meses. 

Outra capital em queda 
foi São Paulo, onde o IPC-
-S, no mesmo período, 
variou 0,90%, ficando 0,27 
ponto percentual abaixo da 
taxa registrada na última 
divulgação .

A terceira capital que 
registrou desaceleração 
foi Belo Horizonte, onde o 

Brasília, Belo Horizonte e São Paulo tiveram melhor resultado.

BNDES financia 
construção de 12 
parques eólicos na 
Paraíba

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) anunciou a 
aprovação de financiamento 
no valor de R$ 1,3 bilhão para 
a empresa Neoenergia, con-
trolada pelo grupo espanhol 
Iberdrola. Os recursos do 
empréstimo, que corresponde 
a 80% do investimento total de 
R$ 1,6 bilhão, serão aplicados 
na construção de 12 parques 
eólicos e no sistema de trans-
missão associado, na Paraíba.

Os parques aumentarão em 
370,8 megawatts (MW) a ca-
pacidade instalada de geração 
de energia no Brasil. Segundo 
informou o BNDES, por meio 
de sua assessoria de imprensa, 
esse volume de megawatts 
é suficiente para abastecer 
cerca de 840 mil residências. 
O projeto envolve um total 
de 15 parques de geração de 
energia por meio de ventos.

Os parques eólicos configu-
ram Sociedades de Propósito 
Específico (SPE), que são 
controladas pela Força Eólica 
do Brasil S.A., empresa sob 
controle da Neoenergia. Nas 
fases de construção e operação 
deverão ser gerados 1,3 mil em-
pregos diretos e indiretos. Os 
parques ficarão situados nos 
municípios de Santa Luzia, São 
José do Sabugi, São Mamede e 
Areia de Baraúnas, com entra-
da em funcionamento prevista 
para 2022 (ABr).
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IPC-S recua em 3 de 7 capitais 
na última semana de dezembro
Três das sete capitais pesquisadas registraram queda nas taxas de variação na inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 31 de dezembro de 2019, que registrou variação 
de 0,77% e ficou 0,09 ponto percentual (p.p) abaixo da taxa divulgada na apuração anterior, em 22 de 
dezembro de 2019

IPC-S de 31 de dezembro 
de 2019 variou 0,55%, fican-
do 0,09 ponto percentual 
abaixo da taxa registrada 
na última divulgação. As 

quatro capitais que apre-
sentaram alta no indicador 
foram Salvador, que saiu 
de 0,64% para 0,78%; Rio 
de Janeiro, onde subiu de 

0,98% para 0,99%; Recife 
com elevação de 0,39% para 
0,42%; e Porto Alegre cuja 
variação era 0,51% e passou 
para 0,53% (ABr).

Ministério cria projeto para 
monitorar mudança climática

semiárido brasileiro. O foco 
será em dados relacionados 
à segurança hídrica, energé-
tica e alimentar.

O projeto também vai 
subsidiar gestores públicos e 
contribuir para a elaboração 
de políticas públicas que 
visem mitigar causas e os 
efeitos indesejados. Segundo 
Márcio Rojas, coordenador 
de clima do ministério, o 
ImpactaClima permitirá a di-

ferentes tipos de gestores, 
prefeitos e integrantes do 
governo federal, empresá-
rios e a cidadãos, orientar 
decisões, com base nos 
dados consolidados.

“Isso orienta uma série de 
atividades, como medidas de 
segurança hídrica, investi-
mento em poços artesianos, 
captação da chuva. Para os 
produtores, permitirá avaliar 
irrigação” (ABr).

Unificadas normas para 
fiscalização de vinhos
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O exercício das 
liberdades públicas 

na relação de trabalho

Rivero Savatier, de modo 
sempre atualizado, 
afirmou que “no 
contrato, o empregado 
coloca à disposição sua 
força de trabalho, mas 
não sua pessoa”

Efetivamente o em-
pregado se beneficia 
de direitos funda-

mentais como a liberdade 
de opinião, de convicção 
política ou religiosa, de 
expressão, de associação e 
de liberdade sindical, não 
discriminação entre tantos. 
Todavia, a proteção especial 
relativamente aos direitos 
individuais e liberdades 
públicas do empregado 
conflita com as regras de 
exercício disciplinar e de 
autoridade do empregador, 
reconhecidamente legíti-
mos pelo próprio Direito do 
Trabalho.

A Constituição Federal de 
1988 foi promulgada como 
garantidora do exercício 
das liberdades individuais 
e rompeu com o modelo 
conservador das relações 
trabalhistas em que os 
empregados se submetiam 
à disciplina rigorosa do 
ambiente de trabalho cujo 
objetivo era a produção e a 
obediência. Foi assim que a 
constituinte se propôs para 
construção de um futuro 
em que as garantias cons-
titucionais estariam assegu-
radas e que o exercício da 
cidadania não se restringiria 
mais à condição exterior ao 
ambiente de trabalho. 

De fato ser cidadão e 
empregado obrigou as em-
presas à humanização do 
ambiente de trabalho e de 
tal forma que entregassem 
aos trabalhadores a possi-
bilidade de integração com 
funcionalidade na produ-
ção. Trata-se do respeito à 
dignidade da pessoa huma-
na e aos valores sociais do 
trabalho (art. 1º, III e IV da 
CF). Tais garantias consti-
tucionais foram trazidas no 
artigo 7º que, pelos incisos, 
enumera de maneira ampla 
os direitos individuais dos 
trabalhadores quando sub-
metidos ao vínculo de em-
prego ou a ele assemelhado. 

Garantias que estão reves-
tidas de caráter de ordem 
pública e se estendem a 
toda coletividade de modo 
irrestrito, observado sem-
pre a condição de assala-
riado. Ocorre, entretanto, 
que a relação de emprego 
apresenta peculiaridades 
e certo paradoxo porque, 
ao mesmo tempo em que 
assegura o direito universal 
do exercício das liberdades 
públicas e as liberdades 
individuais do emprega-
do, traz restrições ao seu 
exercício pleno, necessárias 
para o bom funcionamento 
da empresa cujos interesses 

não podem deixar de ser 
valorizados.

As restrições às liber-
dades individuais podem 
resultar de regulamentos 
de empresa, de disposi-
ções que limitam o acesso 
a determinadas localida-
des da planta empresarial, 
impedir o deslocamento 
de empregados durante a 
jornada de trabalho, exigir 
a identificação profissional 
por razões de segurança, 
inclusive controle por meio 
de revistas aos objetos que 
o empregado carrega consi-
go. Deste modo, a força de 
trabalho se confunde com 
a pessoa e encontra limita-
ções e restrições impostas 
pelo empregador. 

Neste sentido, o site do 
TST publicou em 17/12, 
notícia de julgamento da 3º 
Turma, cujo relator, Minis-
tro Alberto Bresciani, ex-
cluiu pagamento de danos 
morais por considerar que 
revista era feita de forma 
moderada pelo empregador 
e que estaria autorizado a 
exercer sobre o empregado 
o poder fiscalizatório, res-
peitada sempre a restrição 
do art. 373-A, que veda o 
procedimento do “emprega-
dor ou preposto a revistas 
íntimas nas empregadas ou 
funcionárias” especialmen-
te em razão da ausência de 
contato físico”.

Ponderou o acórdão que: 
“Não se firma presunção 
de que o ato de proceder 
à revista dos empregados 
configura desconfiança do 
empregador quanto à práti-
ca de atos ilícitos, mormente 
se todos os demais empre-
gados eram submetidos ao 
mesmo procedimento. Não 
há ilicitude no procedi-
mento de realizar revistas 
moderadas”.

A fidúcia em que se funda-
menta o contrato de traba-
lho, sob um dever recíproco 
de boa-fé, não admite com-
portamentos, insinuações 
e gestos que possam trazer 
dúvidas no elemento essen-
cial e imprescindível para 
a continuidade de vínculo 
de emprego. Neste senti-
do, como afirma o acórdão, 
presunção de abuso não se 
sustenta para imputação 
de violação de intimidades, 
merecendo sempre prova 
robusta.

Portanto, ser trabalhador 
e cidadão com pleno exercí-
cio das liberdades públicas e 
individuais, admite, no local 
de trabalho, a obediência ao 
poder disciplinar e diretivo 
do empregador, cujas res-
trições estão limitadas ao 
comportamento do empre-
gado no tempo colocado à 
disposição para a execução 
do trabalho.

 
(*) - É advogado e professor da PUC 

de São Paulo e da Fundação 
Getulio Vargas.

Paulo Sérgio João (*)

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 Oficial 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 
Certificação 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 intuitivo 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confiável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profissionais 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

Além de penas de prisão e multa, diversos pontos preveem 
ainda sanções administrativas.

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (3) que o 
ataque feito pelos Estados 
Unidos a um comboio no 
Iraque, que resultou na 
morte do comandante de 
alto escalão da Guarda 
Revolucionária Islâmica 
do Irã, deverá impactar no 
preço dos combustíveis 
no Brasil. Ele descartou 
a possibilidade de tabelar 
o preço do produto para 
controlar impactos e disse 
que vai discutir o assunto 
com a equipe econômica e 
com o chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional.

O ataque norte-ameri-
cano nas proximidades do 
Aeroporto de Bagdá pode 
acirrar o clima de tensão e 
provocar reflexos em todo o 
mundo. Apesar de admitir a 
preocupação com reflexos 
da crise internacional sobre 
a economia do país, o gover-
no não pretende intervir em 
políticas de preços como o 
tabelamento. 

“Que vai impactar, vai. 
Agora vamos ver nosso limi-
te aqui, porque já está alto, 

Seja na análise de projetos 
de lei ou de MPs encami-
nhadas pelo Executivo, 

os senadores dedicaram boa 
parte do tempo a formas de 
fazer o país reencontrar o 
rumo do crescimento. Além 
da reforma da  Previdência, 
tivemos o combate à burocra-
cia; facilidade para emprés-
timos a microempresas e a 
criação do Cadastro Positivo 
foram algumas das propostas 
aprovadas. 

A MP da Liberdade Eco-
nômica resultou nas medi-
das de desburocratização e 
simplificação de processos 
para empresas e empreende-
dores. A lei flexibiliza regras 
trabalhistas, como dispensa 
de registro de ponto para 
firmas com até 20 emprega-
dos, e elimina alvarás para 
atividades consideradas de 
baixo risco. 

Foi aprovada também a 
criação do Cadastro Positi-
vo. O projeto que tratou do 
assunto passou pelo Sena-

As agências da Caixa ampliaram seus horários para atender os cidadãos interessados nos saques 
das contas inativas do FGTS.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu ve-
tar integralmente o projeto de autoria do 
ex-senador Eduardo Amorim, que prevê a 
realização para motoristas autônomos de 
cargas de uma avaliação anual de saúde no 
âmbito de programa de controle médico 
da saúde ocupacional do SUS. 

O Executivo apresentou duas razões 
para vetar: não havia a previsão de 
onde viria a fonte de recursos para o 
SUS custear esses exames e seria uma 
ofensa ao princípio da liberdade dos 
motoristas a obrigação de realizá-los. 

Participaram do veto os ministros da 
Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, 
Luiz Mandetta.

Na justificativa do autor, a situação 
dos transportadores autônomos de 
carga é grave, pois enquanto os moto-
ristas empregados têm uma empresa 
que lhes realiza exames periódicos, 
os autônomos não têm esse recurso. 
Além disso, suas condições de trabalho, 
que incluem tensão, desgaste físico e 
ameaça à própria vida, justificariam a 
necessidade desses exames periódicos. 

Na mesma linha, a relatora do projeto 
no Senado, ex-senadora Ana Amélia, 
afirmou que no atual cenário catastró-
fico das estatísticas de acidentes de 
trânsito no país, tem-se o dever de apoiar 
todas as iniciativas que possam reduzir 
o número desses acidentes e contribuir 
para a melhoria do transporte rodoviário 
de cargas. O texto vetado agora volta 
ao Congresso, que, após o seu reces-
so, deverá colocá-lo em votação para 
decidir se mantém ou derruba o veto 
presidencial (Ag.Senado).

Projeto em análise na Câ-
mara dos Deputados  altera a 
legislação vigente para que as 
pessoas sejam consideradas 
idosas a partir dos 65 anos de 
idade, e não mais 60. O texto 
altera o Estatuto do Idoso e 
a Lei 10048/00, que trata da 
prioridade de atendimento.

“Não existe mais justifi-
cativa para dizer que uma 
pessoa com 60 anos é idosa. 
A cada dia que se passa vemos 
mais pessoas atingindo essa 
idade com qualidade de vida, 
em plena atividade laboral, 
intelectual e até mesmo físi-
ca”, afirma o deputado João 
Campos (Republicanos-GO), 
autor da proposta.

Ele destaca que a expectati-

va de vida no Brasil aumentou 
sete anos desde 2003, e hoje 
é de 80 anos para mulheres 
e 73 anos para homens. E 
acrescenta que a reforma da 
Previdência, recentemente 
promulgada, aumentou a ida-
de mínima de aposentadoria 
para 65 anos para o homem 
e para 62 anos para a mulher.

Caso o projeto seja aprova-
do pela Câmara, o Estatuto 
do Idoso passará a regular 
os direitos das pessoas com 
idade igual ou superior a 65 
anos. A proposta será anali-
sada em caráter conclusivo 
pelas comissões de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa; 
e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Regime de 
contratação 
dos agentes 
lotéricos da Caixa

Projeto que altera para con-
cessão o regime de contrata-
ção de agentes lotéricos pela 
Caixa Econômica Federal, 
está em análise na Câmara.  
Atualmente, esse regime é o 
de permissão. A proposta foi 
apresentada pelo deputado 
Weliton Prado (Pros-MG) e 
seis parlamentares. 

“A classe lotérica vive uma 
situação jurídica de insegu-
rança traduzida numa relação 
contratual precária em com-
pleto desalinho com a carga de 
deveres e obrigações”, disse o 
deputado. O texto prevê que 
os contratos de permissão 
em vigor continuarão válidos 
e serão transformados para o 
regime de concessão a partir 
da promulgação da futura lei, 
dispensada nova licitação. 

“O caráter precário da atual 
relação contratual, que pode 
ser rompida unilateralmente 
pela Caixa, inviabiliza que 
os empresários lotéricos ex-
pandam os investimentos e 
limita a geração de empregos”, 
disse Weliton Prado. O projeto 
tramita em caráter conclu-
sivo e será analisado pelas 
comissões de Trabalho, de 
Serviço Público; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Em 2019, Senado aprovou 
propostas de impacto na economia

Ajudar a tirar o Brasil da crise econômica foi uma das principais tarefas do Senado ao longo de 2019

do no dia 13 de março, com 
parecer favorável elaborado 
pelo senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE). O Ministério da 
Economia sustenta que o 
cadastro é um grande avanço 
institucional e representa 
uma forma de democrati-
zação do acesso ao crédito. 
Segundo técnicos da pasta, 

a iniciativa pode beneficiar 
130 milhões de pessoas, 
inclusive 22 milhões de 
cidadãos que estão fora do 
mercado de crédito.

Outra proposição impor-
tante na área econômica 
votada em 2019 foi o projeto 
que autoriza o uso de garantia 
solidária por microempresas 

que precisam tomar emprésti-
mos financeiros. O texto é de 
autoria do senador Esperidião 
Amin (PP-SC) e passou no 
Plenário com 55 votos a favor 
e nenhum contrário. Também 
passou pelo crivo dos senado-
res em 2019 a MP que cria que 
novas modalidades de saque 
do FGTS (Ag.Senado).

Bolsonaro: ataque dos EUA impactará 
no preço dos combustíveis

e se subir mais, complica. 
Mas não posso tabelar nada. 
Já fizemos esse tipo de po-
lítica de tabelamento antes 
e não deu certo. Vou agora 
conversar com quem enten-
de do assunto”, completou o 
presidente Jair Bolsonaro ao 
voltar a defender a quebra 
do monopólio da Petrobras 
como uma alternativa para 
baratear os combustíveis. 

“Temos de quebrar o mono-
pólio. A distribuição é ainda 
o que mais pesa no preço, 
e depois o ICMS, que é um 
imposto estadual”, acres-

centou ao ressaltar que o 
Brasil já chegou ao limite no 
que se refere a cobrança de 
impostos. “No ano passado 
pagamos por dia mais de 
R$1 bilhão em juros. Foram 
R$ 400 bilhões por ano. A 
Europa foi reconstruída, 
pós 2ª guerra mundial, com 
um montante desse. Então, 
por ano, pagamos uma 
reconstrução da Europa”. 
Ainda lembrou que a queda 
da Selic para 4,5% ao ano re-
sultou em uma economia de 
R$ 110 bilhões no corrente 
ano (ABr).

Avaliação de saúde ocupacional a motoristas 
autônomos de caminhão

De 60 para 65 anos idade para 
pessoa ser considerada idosa
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

André Balboni – Odysseus – Uma im-
pressionante e fundamental obra que fará os 
amantes da música, qualquer seja sua incli-
nação,  delirarem. O músico e filósofo autor, 

dedicou sete anos em profunda e exaustiva pesquisa 
que iniciou-se no período grego clássico chegando aos 
nossos dias. Descobriu o primeiro musicólogo que se tem 
notícia: Aristóxeno de Taranto. Mostra-nos que a música 
tem sua gênese nas divindades da mitologia grega, daí as 
Musas serem consideradas inspiradoras. Obra de folego 
e vulto que poderá ser lida por não iniciados em música. 
Denso, curioso, todavia, esclarecedor!

Sopro das Musas: Fundamentos 
filosóficos da música

Mauro Felippe – Coerência – Lastrean-
do-se nas edições anteriores o reconhecido 
poeta edita mais um livro – para gaudio dos 
leitores - que demonstra toda sua inquietude,  
profundo saber e conhecimento da espécie 

humana. Numa indevida intromissão, creio que o seu sub-
título poderia ser: E nos fazem pensar! Bastante reflexivo. 

Palavras Têm Vidas

Armando Avena – Geração – O autor 
bahiano , economista, professor escritor, reuniu 
fatos verdadeiros à pitada de ótima ficção para 
narrar um episódio de relevância no universo 
nordestino. Num cenário escravocrata, quando 

não se respirava ares de liberdade, muito menos feminista, 
a protagonista título da obra, reuniu sob o mesmo teto 
várias etnias e inclinações religiosas, para primeiro co-
mandar uma revolução contra seus dominantes.  Depois, 
partiria para a implantação do islamismo na região, com 
vistas ao Brasil. Foram massacrados, fisicamente, todavia, 
espiritual e moralmente, sagraram-se vencedores. História 
vibrante, com pegada heroica. Válido para qualquer idade. 
Tem total ingredientes para uma exitosa cinematografia!

Luiza Mahin e o Estado Islâmico no 
Brasil

Bia Nóbrega – DVS – Ano entrante, nor-
malmente analisamos feitos, espiamos alguns 
errinhos, desvios de rotas e principalmente 
nos preparamos para esse novo “embate”. Que 
tal aceitar o desafio de eventualmente “virar a 

mesa”? Ou melhorar uma aptidão devidamente reconhe-
cida? Ninguém em sã consciência poderá prescindir desse 
posicionamento. A autora, portadora de extensa bagagem 
e reconhecimento internacional, criou um verdadeiro 
manual para que o interessado possa “caminhar em perna 
própria”, palmilhar sua trajetória para um futuro exitoso. 
Tópicos cotidianos que não raro, passam desapercebidos, 
recebem o devido tratamento. Em suma, uma belíssima 
e factível ferramenta para auto desenvolvimento. Útil!

Autocoaching: 29 dias para dar 
um upgrade na sua vida

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

https://jornalempresasenegocios.com.br/
entrevista-livros-em-revista/

Ritanna Armeni – Seoman – Renomada 
internacionalmente, a importante jornalista 
italiana conseguiu entrevistar a última e qua-

se centenária remanescente de um poderoso, temido e 
patriótico regimento composto totalmente por mulheres 
aviadoras, mecânicas, engenheiras de voo etc. Em incur-
sões iniciadas à meia noite, com término no alvorecer, com 
motores desligados, levavam terror e morte aos alemães. 
Conseguiam muito mais horas de voo do que os homens. 
Sempre mais inventivas e céleres que os rapazes, conse-
guiram pleno destaque. Ao encerramento dos embates, 
foram sumariamente dispensadas e propositadamente 
banidas da história. O sistema prevaleceu ao bom senso 
e gratidão. Relato veridicamente emocionante.

As Bruxas da Noite: A história 
não contada do regimento aéreo 
feminino russo durante a Segunda 
Guerra Mundial

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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INDENIZAR FÉRIAS VENCIDAS
Empresa pode indenizar as férias vencidas dos funcionários que são 
aposentados por invalidez, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PESSOA FÍSICA POSSUÍ EM UMA DAS SUAS MATRÍCULAS CEI VÁRIAS 
PENDÊNCIAS NO INSS, PARA REGULARIZAR PODE SOLICITAR PAR-
CELAMENTO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há uma previsão legal expressa específica, 
porém, entende-se que o débito previdenciário da matrícula CEI 
bem como de terceiros (outras entidades) poderá ser objeto de 
parcelamento. Base Legal – Portaria PGFN nº448/19, IN RFB 
nº1.891/19 e Portaria Conjunta nº895/19.

NÃO APONTAM A JORNADA DE TRABALHO
Funcionários filhos dos sócios não apontam cartão de ponto, empresa 
poderá multada, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM FUNCIONÁRIO
Empresas do lucro presumido que possuem faturamento, porém, 
não tem funcionários, deve informar o eSocial e REINF? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL QUE O FUNCIONÁRIO RECEBE DE SOBREAVISO, REFLETE 
NAS MÉDIAS PARA O CÁLCULO DE FÉRIAS E PARA O 13º?

O adicional de sobreaviso, por se tratar de parcela salarial, deverá 
integrar a remuneração normalmente para férias, 13º salário e aviso 
prévio. Fundamento: Artigo 142 da CLT e Lei 4.749/65.

PAGAMENTO DE ESTABILIDADE
O pagamento de estabilidade por afastamento do INSS terá incidên-
cia de natureza remuneratória, sobre as verbas pagas na rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
médico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Hermógenes Biondi Santos e de Eliana Massi dos Santos. A 
pretendente: STEFANIE MATTOSO PEREIRA BUENO, de nacionalidade brasileira, nutri-
cionista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcelo Pereira Bueno e de Mariney Mattoso Pereira Bueno.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A lei de abuso de au-
toridade, sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em setembro, entrou em 
vigor na sexta-feira (3), 
tornando crime uma série 
de condutas por parte, por 
exemplo, de policiais, juízes 
e promotores. 

Associações de magistra-
dos, de membros do MP, de 
policiais e de auditores fiscais 
foram ao STF pedir uma lim-
inar para tentar suspender 
a lei antes que entrasse em 
vigor, mas não foram aten-
didas a tempo pelo ministro 
Celso de Mello, relator de ao 
menos quatro ações diretas 
de constitucionalidade (ADI) 
que foram abertas contra a 
norma. Não há prazo defini-
do para que o assunto seja 
julgado.

Atendendo a alguns ape-
los, Bolsonaro chegou a vetar 
33 pontos da nova lei, mas 
18 desses vetos acabaram 

derrubados no Congresso. 
Dessa maneira, a nova lei de 
abuso de autoridade passou 
a prever punição de multa 
ou até mesmo prisão para 
condutas com negar habeas 
corpus quando manifesta-
mente cabível (um a quatro 
anos de prisão, mais multa) 
e negar o acesso aos autos 
do processo ao interessado 
ou seu defensor (seis meses 
a dois anos de prisão, mais 
multa).

Além de penas de prisão 
e multa, diversos pontos 
preveem ainda sanções ad-
ministrativas, como a perda 
ou afastamento do cargo, e 
cíveis, como indenização. 
Para incorrer em crime, a lei 
prevê que as condutas sejam 
praticadas com a finalidade 
de beneficiar a si mesmo ou 
a terceiro, ou com o objetivo 
de prejudicar alguém, ou 
ainda “por mero capricho ou 
satisfação pessoal” (ABr).

Bolsonaro descartou a possibilidade de tabelar o preço do 
produto para controlar impactos.

Boccardi afirmou que 
a tensão “chegou a 
um nível nunca visto 

antes e complica ainda mais 
a situação na região, que 
parece verdadeiramente 
incandescente”.

“Incredulidade, dor e rai-
va: essas foram as primeiras 
reações em Teerã à notícia 
da morte do general Soleim-
ani. As grandes manifes-
tações em muitas cidades 
do Irã após as orações de 
sexta-feira expressam mui-
to bem esses sentimentos”, 
contou.

Segundo o núncio, o papa 
Francisco está informado 
sobre o assunto, e o Vati-
cano acompanha os acon-
tecimentos “com preocu-
pação”. “Apenas dois dias 
atrás celebramos a Jornada 
Mundial da Paz, e esses 
fatos devem nos incentivar 

Aiatolá Ali Khamenei se encontra com a família do general Qassem Soleimani após a morte do militar.

Política de incentivo ao Minha 
Casa Minha Vida virou lei

O Diário Oficial da União (DOU) trouxe no  dia 
27 de dezembro, a promulgação da lei que recria 
o regime especial de tributação na incorporação 
de imóveis residenciais no âmbito do programa 
Minha Casa Minha Vida.  Com a nova lei a incor-
poração de unidades residenciais de até R$ 100 
mil, voltada aos brasileiros de renda mais baixa, 

terão um regime próprio de tributação. Trata-se 
do mesmo regime que produziu efeitos até 31 
de dezembro de 2018. Em 2019, com o fim do 
incentivo, as construtoras voltaram ao regime 
comum, o que significava mais impostos a pa-
gar. Através do regime especial de tributação, a 
incorporadora deve recolher o equivalente a 1% 
da receita mensal recebida a título de pagamento 
unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da 
Cofins. A lei deixa claro que o regime volta a 

produzir efeitos para as incorporações que, até 
31 de dezembro de 2018, tenham sido registradas 
no Registro de Imóveis competente, ou tenham 
tido os contratos de construção assinados.

Para todos os participantes do regime especial 
de tributação, que não se aplica só a imóveis para 
famílias de baixa renda, e sim às incorporações 
com patrimônio de afetação, a prevê a vigência da 
cobrança unificada dos tributos até o recebimento 
integral das vendas de todas as unidades da incor-

poração, independentemente da data da venda.
No caso específico dos imóveis no Minha Casa 

Minha Vida com valor de até R$ 100 mil, a lei permite 
à empresa construtora pagar os tributos envolvidos 
com a alíquota de 1% até a quitação total do preço 
do imóvel. Para as obras novas, desde 1º de janeiro 
de 2020, a lei prevê a alíquota de 4% (máxima) para 
a construtora que tenha sido contratada, ou tenha 
obras iniciadas no âmbito do programa do governo 
federal, com valor de até R$ 124 mil (Ag.Senado).

Antonio Cruz/ABr
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‘Santa Sé preocupada’, 
diz núncio do Papa no Irã

O núncio apostólico do Vaticano no Irã, arcebispo Leo Boccardi, disse na sexta-feira (3) que a capital 
Teerã vive uma situação de “incredulidade, dor e raiva” por causa da morte do general Qassem 
Soleimani, alvo de um ataque aéreo dos Estados Unidos

a trabalhar com esperança 
pela paz. O diálogo que a 
Santa Sé mantém com o 
Islã é a principal via para 
a solução dos conflitos”, 
acrescentou.

Soleimani era comandan-

te da Força Quds, unidade 
especial do Exército dos 
Guardiães da Revolução 
Islâmica, e o militar mais 
poderoso do Irã. O general 
estava em um carro bom-
bardeado pelos EUA no 

aeroporto internacional 
de Bagdá. Sua morte deve 
provocar uma escalada da 
tensão no Oriente Médio, 
e uma retaliação por parte 
do Irã é dada como certa 
(ANSA).

Contestada no Supremo, 
lei de abuso de 

autoridade entra em vigor

Os usuários cadastrados na NF 
Paulista já podem consultar no site 
(portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/
nfp) os bilhetes com que irão con-
correr ao sorteio da 134ª extração 
do programa, no próximo dia 15, que 
distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 
prêmios. Participam do sorteio os 
9.002.111 consumidores cadastrados 
que efetuaram compras no mês de 
setembro e solicitaram notas fiscais 
com CPF e 4.648 condomínios que 

indicaram seus CNPJs nos cupons 
fiscais. 

No total, foram gerados 75.418.918 
bilhetes eletrônicos que concorrerão 
aos 600 prêmios no valor total de 
R$ 5,7 milhões. As 2.768 entidades 
sem fins lucrativos que receberam 
doações de notas fiscais de compras 
realizadas em setembro participam 
do sorteio exclusivo deste mês com 
11.176.204 bilhetes eletrônicos. As 
instituições concorrem a 55 prêmios 

que somam R$ 1 milhão. 
Para participar dos sorteios, o consu-

midor que pede a NF Paulista deve se 
cadastrar no site do programa e aderir 
ao regulamento. As adesões até o dia 25 
de cada mês permitem a participação 
já no mês seguinte. Uma vez feito o 
processo, não é preciso repeti-lo - a 
inclusão nos sorteios seguintes é au-
tomática. Cada R$ 100 em compras dá 
direito a um bilhete eletrônico para 
concorrer (AC/SFP).

Sorteio de de janeiro da Nota Fiscal Paulista
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Especial

Trabalho orientado por Rodrigo 
Mello simplifica processo de 
classificação de dados, como 
ocorre em reconhecimento facial

O Google realizou as entregas da edição 
de 2019 do Google Research Awards for 
Latin America. Dos 679 trabalhos inscritos, 
25 foram premiados. Dois deles são ligados 
ao Centro de Ciências Matemáticas Apli-
cadas à Indústria (CeMEAI) do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP. Rodrigo Mello, professor 
do ICMC, orientou Daniel Cestari na única 
pesquisa teórica laureada.

Mello conta ao Jornal da USP no Ar 
que o trabalho dele junto a Cestari busca 
melhorar o processo de classificação em 
aprendizado de máquina. “A  ideia por trás 
desse projeto é gerar modelos mais simples 
a partir de características específicas de um 

conjunto de dados”, explica. Diminuindo 
a complexidade do algoritmo, seria mais 
fácil desenvolver tecnologias de reconhe-
cimento facial, identificação de doenças e 
até de automação de carros.

O artigo de Mello e Cestari abre porta 
para diversas áreas. Segundo o professor, as 
pesquisas básicas ficam em segundo plano 
para a sociedade, pois suas implicações 
tecnológicas não são tão claras. “No médio e 
no longo prazo, é esse tipo de contribuição 
científica que, de fato, perdura”, argumen-
ta. Em vista disso, ele ressalta o prêmio do 
Google por dar visibilidade a esse campo 
fundamental para o desenvolvimento do 
conhecimento.

O machine learning é um subcampo 
da ciência da computação dentro da 
área da inteligência artificial. Seu foco 
está nos problemas de classificação, 
regressão e agrupamento de dados. “No 

Jornal da USP

reconhecimento facial é identificado se 
a imagem de certo rosto é da pessoa A 
ou da B; quem sabe de uma terceira que 
nem é conhecida”, exemplifica o docente. 

Essas medidas são modeladas por um 
software que traça tendências em bus-
ca de maior precisão de suas respostas 
(Jornal da USP).

Pesquisa melhora aprendizado 
de máquina e é premiada

Uma das condições que 
permitiram o surgimento e a 
manutenção da vida na Terra 
é o fato de o planeta ser 
geologicamente ativo, com 
terremotos e vulcões

Elton Alisson/Agência Fapesp

A atividade vulcânica, gerada pela movimentação 
das placas tectônicas sobre o manto terrestre 
(tectonismo) possibilita reciclar gases, como o 

dióxido de carbono, através do manto, da crosta, da 
atmosfera e dos oceanos. Dessa forma, contribui para 
tornar a Terra habitável ao manter a temperatura do 
planeta em condições ideais para a sobrevivência dos 
seres vivos, explicam os cientistas.

Um estudo feito por pesquisadores do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sugere a 
existência de outros planetas rochosos na galáxia em 
que se encontra a Terra – a Via Láctea – com altas 
probabilidades de apresentarem tectonismo, o que 
aumenta a chance de também serem habitáveis. Os 
resultados do trabalho, apoiado pela Fapesp, foram 
publicados no Monthly Notices of Royal Astronomical 
Society (MNRAS). 

O estudo tem a participação de pesquisadores do 
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmos-
féricas da USP e de outras universidades e instituições 
de pesquisa no Brasil e no exterior. 

“Verificamos que há condições geológicas favorá-
veis para o surgimento e a manutenção da vida em 
exoplanetas rochosos, e que ela [a vida] pode estar 
espalhada por todo o disco da galáxia e ter se originado 
em qualquer época da evolução da Via Láctea”, disse 
Jorge Luis Melendez Moreno, professor do IAG-USP 
e um dos autores do estudo.

Os pesquisadores determinaram os parâmetros su-
perficiais, as massas e as idades de 53 gêmeas solares, 
situadas em diferentes pontos da Via Láctea. Além 

Estudo indica potencial de vida 
em outros planetas da Via Láctea

Jornal da USP

IG

disso, analisaram a composição química dessas estrelas 
gêmeas solares – chamadas assim por terem tempe-
ratura, gravidade e composição química superficiais 
parecidas com as do Sol –, a fim de avaliar a possibi-
lidade de existência de outros planetas rochosos em 
torno delas.

As análises foram feitas por meio de um espectró-
grafo chamado HARPS, instalado no telescópio de 
3,6 metros do Observatório de La Silla, do European 
Southern Observatory (ESO), no Chile. O equipa-
mento registra o espectro eletromagnético de “cores” 
dos corpos celestes, dos comprimentos de onda mais 
curtos (ultravioleta) aos mais longos (infravermelho).

As análises indicaram que as estrelas apresentam 
grande abundância de tório – elemento radioativo 
com isótopos instáveis que, ao se romper, em razão da 
instabilidade atômica, se divide em isótopos menores 
que emitem energia, processo conhecido como decai-
mento radioativo. A energia liberada pelo decaimento 
de isótopos instáveis, tanto de tório como de outros 
elementos radioativos, como urânio e potássio, dá 

origem à movimentação 
de magma (convecção 
do manto) e à atividade 
tectônica da Terra. 

Parte do calor interno 
do planeta é resquício 
do calor primordial da 
formação da Terra, mas 
pelo menos a metade da 
energia é devida ao decai-
mento radioativo. Dessa 
forma, as concentrações 
iniciais desses elementos 
radioativos em um pla-
neta rochoso contribuem 
de modo indireto para 
a habitabilidade em sua 
superfície, especialmente 
devido ao longo tempo de 

decaimento, em escalas de bilhões de anos, explicam 
os pesquisadores.

“As concentrações de tório nas estrelas gêmeas indi-
cam que há uma grande quantidade de energia disponível 
pelo decaimento desse elemento radioativo para manter 
a convecção do manto e o tectonismo em potenciais 
planetas rochosos que possam existir em torno de gê-
meas solares”, afirmou Rafael Botelho, doutorando em 
Astrofísica no Inpe e primeiro autor do estudo.

A abundância inicial de tório nas gêmeas solares foi 
comparada com as de ferro, silício – um indicador da 
espessura e massa do manto convectivo em planetas 
rochosos – e mais dois elementos pesados: o neodímio 
e o európio. As medidas indicaram que a razão tório-
-silício em gêmeas do Sol aumenta com o tempo, e que 
foi maior ou, no mínimo, igual ao valor solar desde a 
formação do disco da galáxia da Terra.

“Há indícios de que o tório também é abundante em 
gêmeas solares velhas. Isso significa que o disco da 
Via Láctea pode estar repleto de vida”, disse André 
Milone, pesquisador do Inpe e orientador da pesquisa 
de Botelho.

Espectrógrafo HARPS.
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