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Moeda comum em troco digital

@A  startup Troco Simples - criadora de uma tecnologia 
que reverte as moedas comuns de troco em moedas 

digitais para facilitar a vida dos varejistas - este ano espera 
gerar mais de 5 milhões em transações de troco digital. O 
objetivo da startup é usar a tecnologia como aliada para 
solucionar o problema da falta de troco de forma intuitiva, 
de um jeito rápido e simples que dispensa até mesmo o uso 
de aplicativos. O conceito de troco digital, nada mais é que 
devolver o troco diretamente no CPF do cliente, podendo 
inclusive ser usado em uma próxima compra através de 
aplicativo, ou em qualquer estabelecimento vinculado à 
Troco Simples.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Tuk-Tuk por Aplicativo
Usuários da Uber em Vitória, no Espírito Santo,já podem 

viajar de Tuk-Tuk. A modalidade será a opção mais barata 
para viajar pela plataforma na região litorânea da capital 
capixaba e foi desenvolvida, em parceria com a empresa 
de aluguel Movida, para reforçar a oferta de mobilidade 
nesses primeiros meses do ano, quando há aumento de 
demanda na cidade. Os Tuk-Tuks são os únicos do país a 
circularem por aplicativo. Para pedir uma viagem com o 
Tuk não é necessário baixar nenhum outro aplicativo, basta 
usar a mesma conta Uber, já utilizada para solicitar viagens 
de carro, e garantir que o aplicativo esteja atualizado.    

Leia a coluna completa na página 3

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, lamentou ontem 
(29) o resultado do Brasil 
nos indicadores da Trans-
parência Internacional que 
medem a percepção sobre 
corrupção pelo mundo.

“Eu vi com certo pesar os 
resultados dos indicadores, 
que revelam algo que já vi-
nha de outros anos, apesar 
de todos os esforços que o 
Brasil tem realizado contra 
a corrupção nos últimos 
anos, é com uma certa tris-
teza que a gente vê que a 
percepção pouco mudou”.

No ranking, divulgado na 
semana passada, feito anu-
almente entre 180 países, 
o Brasil caiu uma posição, 
está em 106º lugar, a pior 
colocação desde 2012. Ao 
participar ontem do lan-

“Temos que fazer mais”, diz Moro 
sobre combate à corrupção

çamento de um canal para 
denúncias de ilícitos con-
tra administração pública 
em parceria com a ICC 
- Câmara Internacional do 
Comércio no Brasil, Moro 
ressaltou que a percepção 
de que o combate à corrup-
ção no Brasil se estagnou e 

mostra que é preciso tomar 
novas iniciativas na área.

“Temos que tirar desse 
episódio a lição correta. 
Temos que fazer mais”, 
disse Moro ao avaliar que 
poucos países fizeram o que 
o Brasil fez para diminuir 
a corrupção, e deu como 

exemplo, prisões e conde-
nações da operação Lava 
Jato. O ministro elogiou o 
Congresso com a aprovação 
de medidas de combate à 
corrupção e o presidente  
Bolsonaro, ao lembrar que 
ele rompeu com o lotea-
mento político de cargos 
na alta administração.

Pelo site (www.iccbra-
sil.org), pessoas físicas 
e jurídicas poderão fazer 
denúncias de ilícitos contra 
a administração pública 
que serão analisadas dire-
tamente pela Ouvidoria-
-geral. A preservação do 
anonimato é garantida aos 
denunciantes. Constatados 
indícios de relevância, 
materialidade e autoria a 
denúncia é encaminhada 
aos órgãos competentes 
(ABr).

Ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro.
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Queda de juros e uso de novas tecnologias 
impulsionam mercado da construção civil

A prefeitura de São Pau-
lo anunciou ontem (29), a 
construção de uma unidade 
de moradias populares no 
terreno do edifício Wilton 
Paes de Almeida, que desabou 
em 2018, após um incêndio. O 
novo prédio terá 14 andares 
e 90 apartamentos. O terreno 
pertence ao governo federal, 
e após negociações, ficou 
estabelecida a transferência 
da titularidade da área para 
a esfera municipal. 

A exigência era a de que 
a prefeitura apresentasse à 
Secretaria do Patrimônio da 
União o projeto executivo da 
obra. O acordo para transfe-
rência do terreno foi firmado 
na terça-feira (28). As obras 
do prédio estão previstas para 

Terreno de prédio que 
desabou terá 

moradia popular

Economia

Para 2020, as expectativas para 
o setor da construção civil são 
aumentar o número de lançamentos 
utilizando tecnologias que ofereçam 
agilidade e economia. 2020 será o 
ano da retomada da construção civil. 
Com a baixa dos juros e a facilidade 
em abrir créditos bancários, aliado 
ao crescimento do PIB brasileiro, o 
setor imobiliário vem aquecendo e as 
expectativas de novos lançamentos 
já são evidentes nas incorporadoras. 
A taxa Selic, taxa básica de juros 
no Brasil, está no patamar de 4,5% 
ao ano, o menor percentual desde 
1999.    Leia na página 6

começar em 1º de maio, quan-
do a tragédia completa dois 
anos, deixando sete mortos. 

Como a área do terreno é 
tombada, o projeto deverá 
seguir a lei de zoneamento 
e o plano diretor da cidade. 
Para a viabilização do empre-
endimento, serão utilizados 
recursos do programa Pode 
Entrar.

A edificação original, situa-
da no Largo do Paiçandu, foi 
inaugurada em 1968, e chegou 
a ser sede da Polícia Federal, 
mas estava abandonada há 
15 anos, quando foi ocupada. 
Embora o prédio fosse de 
alvenaria, o espaço interior 
era dividido com paredes 
de compensado de madeira 
(ABr).
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Divulgação

Facebook Startup Troco Simples

O novo prédio terá 14 andares e 90 apartamentos.

Arquivo/ABr

A confiança do empresário da 
construção é a maior em dez anos. 

De acordo com as estatísticas, o início do ano é sempre o período em 
que mais empresas são abertas no Brasil. Historicamente, o primeiro 
trimestre do ano tem 12% a mais de buscas por abertura de empresa 
do que nos outros trimestres do ano. Para se ter uma ideia, no primeiro 
trimestre de 2017 foram mais de 135 mil aberturas de empresas, mais 
de 147 mil em 2018 (+8,8%), e mais de 159 mil (+8,9%) em 2019, fora 
do modelo MEI.   

Abertura de empresas

O início de um novo ano é um bom momento para se planejar e 
construir estratégias que podem fazer a diferença no sucesso do seu 
negócio. A prospecção de novos clientes, por exemplo, deve fazer parte 
da rotina da empresa e se bem planejada, é capaz de gerar resultados 
positivos ao longo do ano. Os donos de pequenos negócios devem ficar 
atentos às oportunidades de vendas que aparecem no começo do ano 
e aproveitá-las para fidelizar novos clientes.   

Atrair novos clientes

No dicionário, a palavra criatividade é descrita como: qualidade ou 
característica de quem ou do que é criativo. - inventividade, inteligên-
cia e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no 
campo artístico, quer no científico, esportivo, entre outros. Ela se trata 
de uma personalidade que todos nós somos capazes de desenvolver ao 
longo da vida. Ser criativo é uma competência que nos move a pensar 
soluções, resolver problemas, criar alternativas, percorrer caminhos 
diferentes, produzir novos projetos.   

Pessoas criativas

Simples Nacional
O prazo para o pequeno e micro 

empresário continuar no regime de 
tributação do Simples Nacional ter-
mina amanhã (31). Para quem ainda 
tem dívida com estado, município 
ou União, é necessário comprovar 
a quitação do débito para poder 
continuar no Simples. O prazo 
também se aplica a empresários 
interessados em aderir ao regime 
pela primeira vez. Quem perder o 
prazo, terá que aguardar até o ano 
que vem para pedir adesão.

A CNC atuando em conjunto 
com as federações do comércio do 
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro está prestando auxílio 
humanitário, sensibilizando, em 
especial, companhias, empresas, 
instituições, para doar produtos 
de higiene, limpeza e alimentos 
às vítimas atingidas pelo temporal 
que atingiu a Região Sudeste do 
país nos últimos dias.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, disse que mui-
tos empresários do comércio 
estão ajudando na campanha. 

“Lamento profundamente a 
tragédia, que atingiu mais de 
100 cidades na região.

O Sistema Comércio, por meio 
do Sesc e do Senac nos diversos 
estados, está mobilizado, con-
tribuindo com donativos, ajuda 
humanitária e funcionando 
como um canal receptor para 
as pessoas que queiram ajudar”, 
afirmou. O Estado mais crítico 
é Minas Gerais, onde cerca de 
100 cidades estão em situação 
de emergência, decretada pelo 
governo do Estado (ABr).

Comércio presta ajuda às vítimas 
das enchentes no Sudeste
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