Captura do caranguejo-uçá
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O Ministério da Agricultura definiu os três períodos de proibição da
captura do caranguejo-uçá. A medida visa à proteção da espécie em
seu período reprodutivo, conhecido como andada, que corresponde
a fases da Lua cheia: de 11 a 16 de
janeiro; de 10 a 15 de fevereiro;
e de 10 a 15 de março de 2020.
A proibição vai além da captura,
valendo também para transporte,
beneficiamento, industrialização e
comercialização da espécie.
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Carne foi o principal
componente que
influenciou o INPC

O

principal componente que influenciou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
em 2019 foi a carne,
com impacto 0,86% no
índice, que representou,
também, o maior efeito
individual no ano. No acumulado do ano, a alta ficou
em 32,40%, sendo que a
maior parte, 27,61%, se
concentrou no último bimestre de 2019, o que foi o
suficiente para que o IPCA
fechasse o ano passado
em 4,31%, a maior taxa
desde 2016, e superior ao
centro da meta de inflação
de 4,25%.
Como a carne têm um
peso grande no indicador,

a influência é maior no índice. Somente em dezembro,
os preços tiveram alta de
18,06%, que acabam refletindo em outros componentes do IPCA. “ A carne
tem um efeito grande na
parte de alimentação fora
do domicílio, porque gera
uma inflação de custos para
bares e restaurantes, assim
como, tem efeito também
em outras proteínas e
alimentos, como no caso
dos pescados e frangos”,
explicou o gerente do Sistema Nacional de Índices
de Preços do IBGE, Pedro
Kislanov da Costa.
O feijão carioca acumulou elevação de 105% no
primeiro trimestre. No fim
do ano, os preços voltaram

a subir e fecharam o ano
com elevação de 55,99%.
No grupo de transportes,
que fechou com alta de
3,57%, os maiores efeitos
foram com os ônibus urbanos (6,64%) e a gasolina
A carne tem
um efeito
grande na parte de
alimentação fora do
domicílio, porque
gera uma inflação
de custos para bares
e restaurantes,
assim como, tem
efeito também em
outras proteínas e
alimentos, como no
caso dos pescados e
frangos

No acumulado do ano alta foi de 32,40%.

(4,03%). No grupo habitação, o maior impacto foi o
preço da energia elétrica,
que acumulou alta de 5%
em 2019, apesar de ter
recuado em quatro meses
do ano.

O Serviço Federal de
Processamento de Dados
(Serpro) disponibilizou um
sistema para incentivar o
comércio de biocombustíveis
e a redução da emissão de
poluentes, a Plataforma de
Créditos de Descarbonização (CBio). Trata-se de uma
plataforma de validação de
notas fiscais eletrônicas dos
produtores e importadores de
biocombustíveis. A validação
possibilita a emissão de créditos de descarbonização para
produtores e importadores.
O CBio é um certificado
eletrônico emitido quando
há diminuição de emissão de
gases que provocam o efeito
estufa, gerador do aquecimento global. Um crédito
de carbono equivale a uma
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Serpro lança plataforma de concessão de
créditos de carbono

Trata-se de validação de notas fiscais eletrônicas dos
produtores e importadores de biocombustíveis.

tonelada de CO2 (dióxido de
carbono) que deixou de ser
emitido para a atmosfera. A
criação desse crédito é uma
estratégia do governo federal

Defasagem na tabela do
IRPF está próxima de 104%

A inflação oficial pelo IPCA de 4,31% no ano
passado fez a defasagem na tabela do IRPF ultrapassar 100% pela primeira vez na história. Segundo

para reduzir as emissões de
poluentes.
A obtenção e validação
de tais créditos são usadas
para cumprimento das me-

cálculos divulgados pelo Sindifisco Nacional, a
diferença entre o IPCA acumulado de 1996 a 2019
e a correção da tabela no mesmo período chega a
103,87%. Segundo o sindicato, o número de pessoas
isentas passaria de 10 milhões para 20 milhões,
caso a correção fosse feita. Atualmente, não precisa

tas de redução de emissões
definidas pela RenovaBio. Os
créditos podem ser vendidos
pelos produtores e importadores na Bolsa de Valores. As
distribuidoras de combustíveis fósseis, mais poluentes,
são obrigadas a comprar uma
determinada quantidade de
CBio por ano. A plataforma
apenas valida as notas fiscais
e calcula quantos créditos
a empresa produtora deve
receber.
Os produtores de biocombustíveis precisam obter um
certificado aprovado pela
ANP. Em seguida, podem contratar a plataforma utilizando
o link (http://www.serpro.gov.
br/menu/nosso-portfolio/por-linha-de-negocio-1/servicos-sob-medida/cbio) (ABr).

declarar Imposto de Renda quem ganha até R$
1.903,98 por mês. A defasagem acima de 100%
indica que a faixa de isenção deveria mais do que
dobrar para compensar as perdas com a inflação
nos últimos 23 anos. Os contribuintes que recebem
até R$ 3.881,65 por mês deveriam estar isentos.

Os planos de saúde, com
alta de 8,24%, foram um
destaque no grupo Saúde
e Cuidados Pessoais, que
subiu 5,41%. De acordo
com Pedro Kislanov, o
único grupo a apresentar

deflação foi o de artigos
de residência, com recuo
de 0,36%, causado pelas
quedas dos preços de
TV, som e informática de
4,41% e de mobiliário, de
1,21% (ABr).

Negócios em Pauta
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Lealdade às Marcas

De acordo com a pesquisa “A verdade sobre a lealdade do
cliente”, realizada pela KPMG, entre setembro e outubro
de 2019, em mais de vinte países, 84% dos entrevistados no
Brasil afirmaram que a qualidade do produto é o item mais
importante para manter a fidelidade a uma marca. Outro
ponto está agregado ao valor sobre o produto, considerado
primordial para 76%. O levantamento ouviu 836 consumidores no País. Os principais motivos para ganhar e manter
a lealdade ao varejista estão relacionados aos seguintes
fatores: custo-benefício (75%); atendimento ao cliente e
experiência de compra (72%); segurança e privacidade
Leia a coluna completa na página 3
dos dados (67%).
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Transbordamento do Rio Acre
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ENCERRANDO AS ATIVIDADES
Empresa que está encerrando as atividades e tem um funcionário
afastado por aposentadoria/Invalidez, como proceder? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFÍCIL, PODE PARCELAR O
PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL?
Esclarecemos que não há legislação que autorize o parcelamento
de verbas rescisórias.
PESSOA FÍSICA (CEI) PARA PESSOA JURÍDICA (CNPJ)
Pode ser efetuada a transferências de funcionários de um CEI - Profissional Liberal para uma empresa UNIPESSOAL LTDA, recentemente
constituída, mantendo todos os direitos adquiridos anteriormente?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAMENTO DE PRÊMIO
Prêmio pago duas vezes por ano, deve entrar para o cálculo de média de
férias e 13º salário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA QUE RESCINDE O CONTRATO ANTES DO PERÍODO DE 90
DIAS DE EXPERIÊNCIA, DEVERÁ REALIZAR O PAGAMENTO 50%?
Esclarecemos que se tratando de rescisão antecipada do contrato
de experiência, por parte do empregador, é devida a multa de
50% do FGTS (40% empregado + 10% governo), pois equivale
a uma dispensa sem justa causa.
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 do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
APOSENTADO QUE SOFRE ACIDENTE
Aposentado que sofre acidente de trabalho receberá auxílio acidente
e a aposentadoria? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A cheia do Rio Acre mantém a capital acreana, Rio Branco, em estado
de atenção. O rio ultrapassou a cota de transbordamento, de 14 metros.
Ao percorrer trechos do curso d´água a bordo de uma lancha do Corpo
de Bombeiros, o vice-governador Major Rocha e o secretário estadual
de Assuntos Estratégicos, Thiago Caetano, verificaram que diversos
bairros localizados às margens do rio já estavam alagadas, assim como
algumas localidades na zona rural da capital (ABr).

Vagas em creches de São Paulo
A prefeitura de São Paulo anunciou que a procura por vagas para
crianças nas creche da cidade caiu à metade (50,9%) no período 20182019. Para a administração municipal, esta é a menor fila histórica
por creche na capital paulista, embora haja 9.670 crianças esperando
por uma vaga. Desde 2017, a administração municipal criou 66,2 mil
vagas em creches (ABr).

Contaminação de cerveja
O presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), Carlo Lapolli, disse que a substância dietilenoglicol raramente é
usada na produção de cervejas. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais,
exames laboratoriais realizados em amostras de dois lotes da cerveja
Belorizontina, da fabricante mineira Backer, indicam que o produto
pode ter sido contaminado pelo anticongelante, causando a morte de
uma pessoa e a internação de outras sete, em Minas Gerais (ABr).
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Biblioteca BIM para engenheiros, arquitetos e
construtores

@

A Rayflex, fabricante de portas industriais, acaba de
lançar sua própria biblioteca BIM. A plataforma permitirá, melhor planejamento, melhor fluência na execução da
obra, dentre outros benefícios que impactam diretamente
na redução de custos. “A biblioteca irá contar diversos
modelos de portas para aplicações industriais e logísticas,
salas limpas e ambientes produtivos, além das niveladoras
de docas, seladores e portas para expedição e recebimento
de materiais. Nosso objetivo é facilitar a aplicação das portas
e equipamentos de docas, integrando com os outros componentes da obra, evitando conflitos na execução”, explica
Giordania R. Tavares, diretora executiva da Rayflex (www.
Leia a coluna completa na página 2
rayflex.com.br.).

Astrologia
O céu, os dias
e o eclipse da
definição
evolutiva!
Por Claudia Lazzarotto –
Astróloga Kármica.

Leia em nosso Portal <netjen.com.br>,
na aba de Astrologia

