
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.029

Sexta-feira, 
10 de janeiro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Professor temporário

@Estão abertas até o dia 17 de janeiro as inscrições para o processo 
seletivo para contratação de um professor por tempo determinado 

para o Departamento de Ciências de Computação (SCC) do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O 
salário pode variar de acordo com o título do candidato, sendo R$ 1.918,72 
para doutores e R$ 1.371,19 para mestres, com jornada de 12 horas 
semanais de trabalho. Os interessados devem se inscrever diretamente 
no link uspdigital.usp.br/gr até as 17 horas, seguindo as orientações do 
edital disponível em www.icmc.usp.br/e/a7c72.    Leia a coluna 
completa na página 2

Negócios em Pauta

Voltar para Portugal
Portugal teve, em 2018, a quarta taxa de natalidade mais baixa entre os 
Estados-membros da UE, registrando também uma diminuição de sua 
população para 10,28 milhões de pessoas, com 87 mil nascimentos e 
113 mil mortes no ano passado. Em busca de reverter este quadro pre-
ocupante, o ‘Programa Regressar’, iniciativa do Governo português, visa 
apoiar os que emigraram de Portugal, bem como os seus descendentes 
e outros familiares, para que tenham melhores condições para voltar a 
Portugal e para aproveitar as oportunidades que hoje existem no país. O 
programa também contempla equivalências e reconhecimento de habili-
tações literárias. Outras informações: (https://www.programaregressar.
gov.pt/wp-content/uploads/RoteiroDeRegressoAPortugal_DGACCP.
pdf).    Leia a coluna completa na página 3

O B a n c o  C e n t r a l 
(BC) quer esti-
mular a competi-

tividade bancária no país 
para reduzir os juros co-
brados e ampliar o acesso 
da população aos serviços 
financeiros. O presidente 
da instituição, Roberto 
Campos Neto, disse on-
tem (9), que os avanços 
tecnológicos no setor, 
como o open banking e 
o sistema de pagamentos 
instantâneos, vão abrir o 
mercado e serão ‘um mar-
co na indústria financeira 
brasileira’.

“Muitas coisas que esta-
mos fazendo é para igualar 
as redes digitais com as 
redes físicas. Todos os 
entraves que fazem com 

BC quer estimular 
mais competitividade 
entre os bancos

que a plataforma digital não 
consiga competir, é nessa 
área que estamos atuan-
do”, disse o 
presidente ao 
apresentar os 
resultados de 
implementa-
ção da Agenda 
BC#, que re-
úne as ações 
estratégicas 
do BC para 
os próximos 
anos. A expec-
tativa é que os 
grandes ban-
cos também 
tenham êxito 
nesse  novo 
ambiente de maior com-
petição estrutural. 

“Nossa ideia é criar com-

petição bancária. Olhar 
para frente, como será a 
intermediação financei-

ra no futuro? 
É inerente o 
c resc imento 
da tecnologia 
e precisamos 
destravar as 
barreiras da 
competição”, 
disse Campos 
Neto. No open 
banking os da-
dos bancários 
pertencem aos 
clientes e as 
instituições fi-
nanceiras vão 
compartilhar 

essas informações. No caso 
do sistema de pagamentos 
instantâneos, o objetivo é 

permitir as transações a 
qualquer momento e torná-
-las mais baratas.

Para Campos Neto, essas 
medidas de fomento à com-
petitividade fazem parte 
do ciclo de reinvenção do 

mercado com recursos 
privados. A ideia é incen-
tivar os juros mais baixos 
a longo prazo para permitir 
o financiamento privado 
para grandes agentes e, 
consequentemente, que 

Objetivo é reduzir juros e ampliar o acesso aos serviços financeiros.

haja mais fomento públi-
co, com menos custo de 
crédito, aos pequenos e 
médios, garantindo mais 
inclusão e participação 
social no sistema finan-
ceiro (ABr).
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CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO
O Contrato de Trabalho Verde e Amarelo será válido apenas para con-
tratos a partir de 01/01/2020, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA EFETUOU BANCO DE HORAS, ENTRETANTO AUMENTA AS 
FOLGAS SEM HORAS EXTRAS, FICANDO NEGATIVO, PODE USAR ESSE 
SALDO EM FUTURAS HORAS EXTRAS?  

Esclarecemos que banco de horas é o mecanismo que possibilita a 
compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia com a cor-
respondente diminuição em outro, sem o pagamento de horas extras. 
Portanto, entende-se que não pode existir banco de horas negativo.

ESTABILIDADE POR ACIDENTE
Funcionário sofreu acidente e ficou 10 dias afastado, terá estabilidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRORROGAR A LICENÇA MATERNIDADE
Atestado de 15 dias para amamentação é válido para prorrogar a 
licença maternidade com abatimento na GPS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O SALÁRIO FAMÍLIA PODE SER PAGO PROPORCIONAL?
Esclarecemos que o salário família somente poderá ser pago de forma 
proporcional no mês de admissão e demissão do empregado, conforme 
art.4, §4º da Portaria ME/GM nº09/19.

RECOLHIMENTO A MENOR
O recolhimento de INSS do transportador autônomo foi recolhido 
com valor menor que o salário mínimo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Após a reforma trabalhista, existe alguma taxa e/ou contribuição 
sindical obrigatória para empregados ou empregadores? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Muitas coisas 
que estamos 

fazendo é para 
igualar as redes 
digitais com as 
redes físicas. 
Todos os entraves 
que fazem com 
que a plataforma 
digital não consiga 
competir, é nessa 
área que estamos 
atuando.

O presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, vol-
tou atrás e acolheu pedido 
do governo para extinguir 
sua própria liminar que 
suspendeu a Resolução 
do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), 
que reduziu os valores do 
seguro obrigatório DPVAT 
(sigla de Danos Pessoais 
por Veículos Automotores 
de Vias Terrestres).

“Exerço o juízo de retrata-
ção e reconsidero a decisão 
liminar anteriormente profe-
rida nesses autos”, escreveu 
Toffoli na Tutela Provisória 
Na Reclamação 38.736  feito 
pela pela Advocacia-Geral 
da União (AGU). No pedido, 

Dias Toffoli derruba a própria liminar e 
reduz valor do Dpvat

o Dpvat economicamente 
inviável”.

Segundo nota, a segurado-
ra “omitiu a informação de 
que há disponível no fundo 
administrado pelo consórcio 
o valor total de 

R$ 8,9 bilhões, razão pela 
qual ainda haveria recur-
sos suficientes para cobrir 
as obrigações do Seguro 
Dpvat”. Com a reconside-
ração do ministro Toffoli, o 
preço pago pelo seguro cai.

“O valor do seguro passa 
a ser de R$ 5,21 para carros 
de passeio e táxis e R$ 12,25 
para motos, uma redução 
de 68% e 86%, respectiva-
mente, em relação a 2019”, 
segundo a AGU (ABr).

a AGU argumentou que “não 
era razoável a alegação da 
Seguradora Líder, consórcio 

de empresas que administra 
o seguro obrigatório, de que 
a redução dos valores torna 

Crise Irã-EUA
O papa Francisco afirmou ontem (9) que a tensão entre 

Estados Unidos e Irã arrisca criar um “conflito de grande 
escala”. A declaração foi dada durante um encontro com 
embaixadores estrangeiros no Vaticano, um dia depois 
de o presidente Donald Trump ter dado sinais de arrefe-
cimento na disputa com o país persa (ANSA).

"Míssil abatendo avião"
Um vídeo publicado pelo jornal americano “The New York 

Times” ontem (9) revela um momento em que o avião ucra-
niano que caiu no Irã, deixando 176 mortos, é atingido por um 
míssil. “Para analisar o vídeo, confirmamos que ele foi filmado 
perto da rota de voo do avião a partir de Teerã (ANSA).

Vacina pentavalente
O Ministério da Saúde começou a distribuir ontem (9) 1,7 

milhão de doses da vacina pentavalente aos estados, que vão 
encaminhá-las em seguida aos municípios. A vacina garante 
proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coquelu-
che, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B 
(responsável por infecções no nariz e na garganta) (ABr).

AI/HERE Technologies

IPVA com desconto 
Hoje (10) vence o prazo para o 

pagamento integral, com desconto 
de 3%, ou da primeira parcela do 
IPVA de 2020 para os veículos com 
final de placa 2. O calendário con-
tinua na segunda-feira (13), para 
veículos de placa final 3 e segue 
até o dia 22 para os veículos com 
placa final 0, desconsiderando os 
finais de semana. Para efetuar o 
pagamento, basta se dirigir a uma 
agência bancária credenciada com 
o número do Renavam.

Marcelo Camargo/ABr

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli.
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Alan Arrais/NBR/ABr

O navio Almirante Maximiano 
partiu de Porto Willians, no 
Chile, ontem (9), em direção 
ao temido Estreito de Drake, 
ponto de encontro dos ocea-
nos Pacífico e Atlântico, onde 
as ondas podem chegar a 11 
metros de altura, última etapa 

antes de chegar na Antártica. 
O navio deve atracar amanhã, 
sábado (11), para acompanhar 
a reinauguração da Estação 
Comandante Ferraz. A ce-
rimônia está marcada para 
terça-feira(14) e a TV Brasil 
vai transmitir o evento ao vivo. 

Navio Almirante Maximiano 
no Estreito de Drake

MF Press Global/Reprodução

Saque-aniversário do FGTS 
pode quintuplicar crédito 
consignado 

O saque-aniversário, modalidade de saque 
do FGTS, que entrará em vigor em abril, tem o 
potencial de quintuplicar o volume de crédito 
consignado (com desconto no salário) para os 

trabalhadores da iniciativa privada. De acordo 
com a Secretaria de Política Econômica  do 
Ministério da Economia, o saque-aniversário  
deve criar um mercado de até R$ 100 bilhões em 
recebíveis de crédito nos próximos quatro anos. 

Os recebíveis representam os recursos de que 
os bancos podem se apropriar em caso de calote 
do tomado. A lei que criou o saque-aniversário 

permite que os trabalhadores usem o dinheiro 
sacado a cada ano como garantia em operações 
de crédito. Os recebíveis do saque-aniversário 
deverão fazer com que os juros médios caiam 
para o tomador. Isso porque a garantia de 
receber parte do saldo do FGTS em caso de 
inadimplência reduz os riscos para os bancos, 
que podem cobrar taxas mais baixas (ABr).


