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D - Forma Inovadora
O programa Startout Brasil concorre à 8ª edição do Prêmio da Cúpula da 
Sociedade da Informação (WSIS Prizes 2020) das Nações Unidas. A pre-
miação reconhece iniciativas mundiais que utilizam as TICs (Tecnologias 
da Informação e Comunicação) para o desenvolvimento sustentável. Os 
vencedores serão escolhidos em votação online aberta ao público por 
meio do link (https://bit.ly/2FD8lVz) até o próximo dia 24. A cerimônia de 
premiação será realizada durante o Fórum WSIS 2020 que ocorre entre os 
dias 6 e 9 de abril, em Genebra. A seleção do Startout Brasil para o prêmio 
demonstra um reconhecimento mundial do programa como política pública. 

E - Máquinas e Equipamentos
Compradores e profissionais de diversos segmentos da indústria, como me-
talúrgica, automotiva, autopeças, eletroeletrônica, embalagens, alimentos e 
bebidas, petróleo e gás e muitas outras, já podem fazer o credenciamento 
antecipado e garantir presença na FEIMEC 2020 – Feira Internacional de 
Máquinas e Equipamentos, que acontece de 5 a 9 de maio, no São Paulo 
Expo. Maior feira  da indústria de máquinas e equipamentos da América 
Latina, irá reunir 1.000 marcas, de 40 países, que apresentarão seus lan-
çamentos e inovações em máquinas e equipamentos, automação, controle 
e medição, ferramentas e dispositivos, além de prestadores de serviço e 
agências de fomento. O credenciamento é gratuito e deve ser feito no site 
(https://www.feimec.com.br/pt/credenciamento.html).

F - Theatro Municipal 
O Theatro Municipal está oferecendo visitas educativas com monitoria. E 
o que é melhor, de graça. Há várias opções de horário entre 11h e 17h, de 
terça a sábado, neste mês de janeiro. Os ingressos podem ser reservados 
pela internet e na bilheteria do Theatro. O tour inclui a Praça das Artes, 
prédio aberto em 2012 e ligado ao Complexo Theatro Municipal que 
também se destaca pela sua arquitetura ímpar reconhecida internacio-
nalmente. As visitas são feitas em inglês e também em libras, tudo em 
datas e horários estabelecidos. A visita é uma ótima oportunidade para 
conhecer as histórias e curiosidades do edifício inaugurado em 1911, 
berço da Semana de Arte Moderna de 1922. Mais informações: (www.
theatromunicipal.org.br).

A - Qualificação Profissional
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado está com 1.880 
vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do progra-
ma ‘Minha Chance’. Os cursos foram abertos em parceria com empresas 
privadas como Grow, Bracell e Alupar, que enfrentam dificuldades na hora 
de contratar profissionais capacitados. Por isso, o objetivo do programa 
é qualificar os alunos para que eles se posicionem bem no mercado de 
trabalho e possam atender às necessidades das empresas. As inscrições 
poderão ser realizadas até o próximo dia 23, no site (www.viarapida.
sp.gov.br), onde estão as demais informações. 

B - Pequeno Investidor
As startups brasileiras estão se destacando na economia mundial e 
todos podem se beneficiar desse crescimento. Com o valor inicial de 
R$ 500,00 já é possível investir neste tipo de negócio. Na carteira de 
clientes da Cluster 21, 50% já é ocupado por pequenos investidores 
querendo bons retornos. Esse tipo de investimento está se difundindo 
cada vez mais, porque com um valor inicial, relativamente pequeno, o 
investidor já possui uma estrutura de suporte completa, diferente de 
agentes de investimento, nos quais só com grandes valores é possível 
ter auxílio técnico. Não é necessário ter conhecimento prévio já que 
os analistas ficam à disposição para acompanhamentos. Saiba mais 
em: (www.cluster21.com.br). 

C - Trainee Corporativo 
O programa de trainee corporativo 2020 da Marisa, maior rede de 
moda feminina e lingerie do Brasil, está com as inscrições abertas. 
O interessado deve acessar (www.camachoconsultores.com.br) e 
cadastrar o currículo na aba Trainees. O programa é voltado para 
profissionais com graduação concluída entre 2017 e 2019 – formados 
em Administração, Economia, Engenharia (todos os tipos), Marke-
ting e Moda. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para 
viagens, e é desejável experiência profissional anterior, incluindo 
estágio. Serão considerados como diferenciais vivências no exterior 
e voluntariado. 

G - Casa de Petra
Entre janeiro e dezembro de 2019, a Jordânia teve um aumento de 49,9% 
no número de visitas de brasileiros no país, em comparação ao mesmo 
período do ano anterior. Os dados revelam que além do crescimento de 91% 
de brasileiros que passam apenas um dia no país, o número de pernoites 
cresceu 37%. A Jordânia é conhecida por ser a casa de Petra, uma das 
sete maravilhas do mundo moderno e o principal cartão-postal do país. A 
cidade esculpida nas rochas vai além do Tesouro, seu monumento mais 
famoso, e tem uma grande extensão, por isso é preciso de pelo menos 
dois dias para conhecê-la. Para saber mais, acesse (www.visitjordan.com).  

H - Vagas de Emprego
A BEILS, escola de inglês que iniciou suas atividades em 2019, está gerando 
novos postos de emprego. As oportunidades surgem com as inaugurações 
de 24 novas unidades (12 no primeiro semestre e 12 no segundo semes-
tre), na Capital e Osasco. São 264 vagas para os cargos de Head Teacher 
(24), Teacher (96), Gerente de Vendas (24), Subgerente de Vendas (24), 
Assistentes Administrativos (48) e Assistentes de Vendas - Call Center 
(48). Podem se candidatar às vagas: profissionais de formações diversas, 
com experiência na área de formação e não é necessário inglês fluente 
para Assistente Administrativo e Assistente de Vendas - Call Center. Os 
currículos podem ser enviados pelo site: (jobs.kenoby.com/beils).

I - Empresários da Contabilidade  
A Omie, plataforma de gestão em nuvem número um para pequenas e 
médias empresas, anuncia as últimas vagas para inscrições no primeiro 
prêmio a unir contabilidade e empreendedorismo no Brasil. Com o objetivo 
de reconhecer e incentivar ações inovadoras por parte de estudantes 
de contabilidade, empresários contábeis e empreendedores, a scale-up 
criou o Prêmio Omie de Inovação Empreendedora, que distribuirá mais 
de R$ 50 mil para os vencedores das três categorias. Em todas as cate-
gorias, a ideia é a mesma: recompensar ideias e ações inovadoras que 
tenham impacto real nos negócios. Saiba mais em: (www.omie.com.br). 

J - Negócios e Universidades 
A Rumo (controlada pela Cosan) teve um projeto de inovação selecio-
nado para receber o apoio de uma das mais renomadas universidades e 
centros de pesquisa científica do mundo: o Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). O trabalho envolve a aplicação de um algoritmo de IA 
para otimizar a operação de formação de trens no Porto de Paranaguá. É 
o primeiro case do projeto da Cosan em se aproximar de universidades 
nos Estados Unidos. Ele foi selecionado pelo Analytics Lab (A-Lab), 
departamento do MIT no qual estudantes de graduação e MBA aplicam 
processos e métodos de analytics, machine learning e tecnologias digitais 
de ponta para resolver problemas de negócios. 

O “home office” 
e a modernização das 

leis trabalhistas

O número de pessoas 
trabalhando por meio 
do chamado home 
office, cresceu 22% no 
período entre 2016 e 
2018

Reflexo em parte da 
Reforma Trabalhis-
ta implementada em 

2017, vemos aqui os efeitos 
de uma das mudanças mais 
tidas como modernizadoras 
na CLT vistas no período 
recente. Tal modalidade já 
vinha ocorrendo na prática e 
foi regulamentada e prevista 
na legislação. A lei mudou 
para acompanhar o que já 
vem sendo observado no 
mundo todo e cabe agora a 
trabalhadores e empresas se 
adaptarem. 

A Constituição Federal 
trata o teletrabalho como 
uma prestação dos serviços 
realizada fora das dependên-
cias do empregador, de forma 
preponderante, podendo ser 
realizado na própria residên-
cia do empregado. Tal prática 
tem sido permitida graças ao 
avanço tecnológico e para 
oferecer vantagens tanto à 
empresa, que atende a ne-
cessidades específicas, como 
ao trabalhador, que deixa de 
gastar horas do dia no trân-
sito ao fazer o deslocamento 
até a sede da empresa, por 
exemplo. 

Com as novas regras, as em-
presas deverão se organizar 
para evitar problemas com 
as fiscalizações e reclamató-
rias trabalhistas. A reforma 
alterou o regimento desta 
modalidade de prestação de 
serviço, pois agora os empre-
gados que atuam nesta mo-
dalidade não são submetidos 
ao controle de jornada e não 
terão direito ao recebimento 
de horas extras. Contudo, 
nada impede que o controle 
de jornada e as horas extras 
sejam acordados mediante 
acordo individual. 

A nova lei ainda não especi-
ficou quem deverá arcar com 

as despesas relacionadas à 
aquisição, manutenção e for-
necimento dos equipamentos 
necessários para o trabalho, 
sejam tecnológicos ou refe-
rentes à infraestrutura. Dessa 
forma, essa responsabilidade 
deverá estar prevista no 
contrato de trabalho. Além 
disso, o empregado segue 
com todos os direitos traba-
lhistas previstos, como férias, 
13º salário, aviso prévio e as 
verbas rescisórias previstas 
pela lei trabalhista. 

Mas com tais direitos ainda 
garantidos, como fica a segu-
rança do trabalhador que atua 
por meio do home office? 

Quanto a esse tema, a lei 
deixa claro que é de respon-
sabilidade do empregador 
instruir os trabalhadores 
em teletrabalho sobre as 
precauções que devem ser 
tomadas para evitar doenças 
ocupacionais e acidentes, o 
que deve ser feito de maneira 
expressa e ostensiva. Desse 
modo, o trabalhador deverá 
assinar um termo de respon-
sabilidade, comprometendo-
-se a seguir as instruções que 
lhe foram repassadas. 

Com a modernização da lei, 
é o momento de empresas 
buscarem a transição entre 
antigos e novos modelos, 
não apenas do ponto de vista 
tecnológico, mas de cultura 
interna para prevenir possí-
veis problemas na Justiça do 
Trabalho. Muitas empresas 
têm buscado conciliar tanto 
o trabalho tradicional como 
o home office, ao permitir 
que empregados trabalhem 
em casa em alguns dias da 
semana ou apenas às sextas-
-feiras, por exemplo. 

Independentemente do 
local de trabalho, claro, cabe 
a todos cumprirem seus res-
pectivos direitos e deveres 
presentes na relação traba-
lhista. A lei se moderniza, 
mas tal compromisso nunca 
deve mudar. 

(*) - É advogada especialista em 
Direito do Trabalho do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16.12.2019
Data, Hora e Local: No dia 16 de dezembro de 2019, és 10hs, na sede da Companhia, localizada na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913, reuni-
ram-se as acionistas. Convocação e Presença: Convocação dispensada diante da presença da totalidade 
dos acionistas, nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas e verificado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram instalados os 
trabalhos. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Tadaaki Kurakake; Secretário: Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem 
do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital pró-
prio no exercício de 2019, no valor de R$ 5.061.266,94 (cinco milhões, sessenta e um mil, duzentos e setenta 
e seis reais e noventa e quatro centavos). Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, após deliberarem 
sobre as matérias da ordem do dia, aprovaram, sem ressalvas: (i) o pagamento de juros sobre o capital 
próprio aos acionistas, no exercício de 2019, no valor de R$ 5.061.266,94 (cinco milhões, sessenta e um mil, 
duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), na proporção de suas respectivas participações 
na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0637 por ação, cabendo a cada acionista os montantes abaixo: 
- Marubeni Corporation - R$ 5.060.291,63; - Tadaaki Kurakake - R$ 975,31. A administração da Companhia 
ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao devido cumprimento da deliberação ora 
aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme 
e assinada pelos presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: 
Marubeni Corporation - p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 759/20-0 em 02/01/2020.

De acordo com o levantamento da CNI, quanto menor a renda 
familiar maior o costume de esperar promoções.

Setenta e um por cento 
dos consumidores esperam 
promoções e saldões para 
adquirir produtos de maior 
valor, como eletrodomésticos, 
móveis, celulares, eletrônicos 
e automóveis, com preços 
mais em conta. Os dados são 
da pesquisa Retratos da Socie-
dade Brasileira sobre práticas 
de consumo, divulgada on-
tem (14) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O percentual daqueles que 
diziam aguardar saldões para 
fazer as compras era 64%, em 
2013, ante os 71% de 2019.

Dentre os que têm renda 
familiar de até um salário mí-
nimo, 78% costumam buscar 
informações sobre garantia 
e serviços de pós-venda. O 
percentual diminui à medida 
que a renda familiar cresce. 
Para o gerente-executivo de 
Pesquisa e Competitividade 
da da entidade, Renato da 
Fonseca, “Isso mostra toda 
uma mudança que vem afetan-
do a indústria. Não adianta só 
entregar o produto, é preciso 
entregar o serviço do produto. 
E esse produto tem que fun-
cionar por mais tempo”. 

Na sua avaliação, com a crise 
econômica, essa questão ficou 

Ghosn processa 
Renault e exige 
pagamento por 
desligamento 

O ex-presidente do con-
selho de administração da 
Nissan Motor, Carlos Ghosn 
disse que está processando a 
Renault, exigindo o pagamen-
to de valores relativos ao seu 
desligamento da montadora 
francesa. O jornal francês Le 
Figaro publicou uma entrevis-
ta com Ghosn, que agora está 
no Líbano após fugir do Japão.

Ghosn falou sobre seu des-
ligamento da presidência do 
Conselho de Administração 
e CEO da Renault, em janei-
ro do ano passado, quando 
estava preso no Japão. Ghosn 
chamou a renúncia da Renault 
de “farsa”. Ele disse que está 
exigindo todos os direitos 
relacionados à sua demissão. 
Revelou que levou o caso a um 
tribunal francês em dezem-
bro, exigindo que a companhia 
francesa pague a ele US$ 280 
mil como indenização por sua 
saída da empresa.

O jornal também relata que 
Ghosn pretende buscar o paga-
mento de cerca de US$ 860 mil, 
aos quais teria direito como pen-
são e remuneração não paga. A 
Renault se recusou a comentar 
a questão (NHK/ABr).

Japão dará apoio para o 
desenvolvimento de drones
O governo do Japão planeja oferecer 

apoio financeiro para o desenvolvimen-
to de drones da próxima geração. Au-
toridades querem fomentar fabricantes 
nacionais em um mercado global no 

qual os chineses detêm uma fatia de 
70%. A assistência inclui empréstimos 
a juros baixos por instituições afiliadas 
ao governo. 

Tratamentos fiscais preferenciais e 
subsídios também estão sendo estuda-
dos. Os futuros fabricantes precisarão 
se submeter a um conjunto de condi-

ções para receber o apoio.Eles têm de 
adotar medidas para evitar vazamento 
de imagens de seus drones. O domínio 
global da China no setor faz com que 
cresçam as preocupações quanto à 
segurança de dados. As indústrias de 
logística e agrícola devem fazer mais 
uso de drones no futuro (NHK/ABr).

Os reajustes dos benefícios valem a partir de 
1º de janeiro deste ano.

Com o novo percentual 
de reajuste, o salário de 
benefício e o salário de 

contribuição não poderão ser 
inferiores a R$ 1.039,00, nem 
superiores a R$ 6.101,06. A 
Portaria nº 914, de 13 de ja-
neiro de 2020, da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho, que determina o 
novo percentual de reajuste, 
está publicada na edição de 
ontem (14) do DOU. 

Com o novo percentual, 
não terão valores inferiores a 
R$ 1.039,00 os benefícios de 
prestação continuada pagos 
pelo INSS correspondentes 
a aposentadorias, auxílio-
-doença, auxílio-reclusão e 
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Publicada portaria com novos 
valores dos benefícios do INSS

Os benefícios pagos pelo INSS serão reajustados em 4,48%, com validade a partir de 1º de janeiro 
deste ano

de 1958; e de pensão especial 
paga às vítimas da síndrome 
da talidomida.

O auxílio-reclusão, por 
exemplo, a partir de 1º de 
janeiro de 2020, “será de-
vido aos dependentes do 
segurado cujo salário de 
contribuição seja igual ou 
inferior a R$ 1.425,56, in-
dependentemente da quan-
tidade de contratos e de 
atividades exercidas”. Com 
relação ao valor da cota do 
salário-família por filho até 
14 anos de idade, ou inválido 
de qualquer idade, é de R$ 
48,62 para o segurado com 
remuneração mensal não su-
perior a R$ 1.425,56 (ABr).

pensão por morte; de apo-
sentadorias dos aeronautas, 

concedidas com base na Lei 
nº 3.501, de 21 de dezembro 

Consumidor espera saldões para 
comprar produto mais caro

ainda mais importante porque 
os consumidores com dificulda-
de de renovar o produto estão 
ainda mais preocupados com a 
manutenção, com o conserto e 
com esse serviço. A pechincha, 
hábito de pesquisar preços 
antes de adquirir o produto 
desejado, é tradição da maio-
ria do consumidor brasileiro, 
principalmente na compra de 
bens de maior valor. 

Segundo a pesquisa, 93% dos 
consumidores pechincham, 
enquanto 80% pesquisam as 
características técnicas desses 

produtos antes de adquiri-los. 
O preço, a qualidade e a marca 
do produto são considerados 
os fatores mais importantes 
na hora de adquirir o bem de 
maior valor. Em relação aos 
fatores considerados menos 
importantes na aquisição de 
bens de maior valor, 41% dos 
brasileiros apontam a propa-
ganda, enquanto 27% citam 
design/aparência entre os dois 
fatores menos importantes. Os 
homens valorizam a marca e o 
fabricante dos produtos mais 
do que as mulheres (ABr). 
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