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Época de reflexões
A época é propícia para 
reflexões. É preciso 
enxergar a realidade da 
vida com clareza

Durante décadas, a hu-
manidade tem sido 
envolvida por sonhos 

utópicos de derrubar o poder 
e começar tudo de novo, o 
que levaria a outra situação 
que logo poria novamente 
a descoberto o mal-estar 
existencial decorrente do 
desconhecimento absoluto do 
significado da vida. Buscar esse 
saber deveria ser o grande alvo 
dos indivíduos, independente-
mente de onde nasceram e do 
que foram levados a acreditar. 
Hoje há desalento, comodismo 
e grupos radicais. 

A economia imediatista do 
dinheiro levou à globalização, 
a qual promoveu os desequi-
líbrios que assustam. Há mais 
de 30 anos atravessamos o 
relaxamento econômico no 
país. Desde o tempo em que o 
Brasil se prestava para forne-
cer açúcar, café, ouro e outras 
preciosidades com regime es-
cravocrata, não se formou um 
mercado interno forte dada a 
baixa renda e despreparo da 
população. 

A política de dólar baixo 
inviabilizou a indústria e, com 
isso, foram trazidos produtos 
do exterior com preços baixos. 
Perdemos tempo, ampliamos o 
atraso. O mundo está convul-
sionado. Os EUA emitem dóla-
res para o mercado financeiro, 
e os chineses produzem para 
abastecer o mundo, acumular 
dólares e investir de norte a 
sul. A competição é acirrada 
e o mercado interno continua 
fragilizado. 

A globalização e os avanços 
no transporte fizeram com que 
populações semiestagnadas na 
economia de subsistência pu-
dessem ser mobilizadas para a 
produção industrial com custo 
ínfimo, mas pouco se pensou 
nas consequências para o mun-
do, como o desemprego, queda 
de renda e desigualdade. 

A integração de mão de obra 
barata na produção globaliza-
da, feita de forma imediatista e 
sem um planejamento, acarre-
tou sérias consequências para 
a classe média. Deveria ter sido 
buscada uma forma menos 
traumática para melhorar as 
condições gerais de vida dessas 
populações.

A economia do Brasil per-
manece subordinada e de-
pendente da exportação de 
matérias-primas e commodi-
ties, gerando poucos empre-
gos e baixo valor agregado. A 
integração nas cadeias globais 

de produção deve ser feita 
sem desequilibrar ainda mais 
a economia do país. Amplia-se 
pelo mundo a busca por acu-
mulação de dinheiro, poder e 
a consequente desigualdade na 
partilha da renda; a diferença 
está apenas se a gestão é tipo 
empresarial ou centralizada no 
poder estatal.

Vivemos o drama do desequi-
líbrio econômico, financeiro, 
cambial e social, ampliando 
a desigualdade, precarização 
geral, destruição da natureza 
e o baixo nível educacional, le-
vando a luta pela sobrevivência 
a extremos jamais vistos. É pre-
ciso enxergar a realidade com 
clareza. O que restou sobre os 
ensinamentos de Jesus traz 
um ranço enganoso, místico e 
dogmático. 

Com palavras simples, Jesus 
descrevia o processo natural 
do amadurecimento do germe 
espiritual que deveria se tor-
nar verdadeiro ser humano. 
Três reis foram conduzidos 
para dar proteção, mas se re-
tiraram. Levou alguns séculos 
para o dinheiro se tornar o 
ídolo dominante. Os países 
foram estruturados para dar 
suporte legal ao capital e, ao 
mesmo tempo, se tornarem 
deficitários. 

No passado, havia expecta-
tiva de progresso e melhora, 
produzia-se, empregava-se. 
Depois vieram as dívidas e ju-
ros. Os governantes passaram 
a achar que importar reduziria 
o custo de vida. A dívida ex-
plodiu no Brasil, Argentina e 
em outros países. Fala-se que 
o montante geral da dívida 
mundial ultrapassa 50 trilhões 
de dólares, um número muito 
perigoso para taxas de juros 
acima de zero. 

A ordem é fazer a despesa 
caber na receita. No entanto, 
os empregos estão sumindo, 
a atividade do governo na 
educação e saúde torna-se 
precária. O que fazer? Como 
gerar trabalho renda e inves-
tir no preparo dos jovens? As 
novas gerações têm sido mal 
orientadas e não aprenderam 
a potencializar os talentos que 
deveriam ser empregados para 
o desenvolvimento individual 
e geral. 

Importa buscar o significado 
da vida, voltar-se para o bem, 
para a melhora das condições 
de vida, para o aprimoramento 
da espécie humana. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) e 

(www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Entre os temas que 
vão ocupar o debate 
parlamentar estão 

as propostas de reformas 
tributária e administrativa, 
as que visam alterar regras 
no Código de Trânsito, a que 
estabelece a autonomia do 
Banco Central e a retomada 
do debate sobre a prisão após 
a condenação em segunda 
instância.

A reforma tributária é que 
mais avançou até o momen-
to. Tramitam duas propostas 
no Congresso, sendo uma 
na Câmara e outra no Se-
nado. No final de 2019, foi 
instalada no Congresso a 
comissão mista, formada por 
deputados e senadores, para 
unificar os textos das duas 
casas. A comissão, formada 
por 15 deputados e 15 sena-
dores, tem como presidente 
o senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA) e como relator o 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB). 

Reforma tributária está entre os principais temas de 2020.

Coalizão de 
esquerda conquista 
governo da Espanha

O líder socialista Pedro Sánchez 
obteve ontem (7) apoio neces-
sário para liderar o governo de 
coalizão de esquerda e assumir 
novamente o cargo de primeiro-
-ministro da Espanha. Em uma 
votação apertada no Parlamento, 
o líder do Partido Socialista Ope-
rário Espanhol (Psoe) recebeu 
167 votos favoráveis, 165 con-
trários e 18 abstenções, segundo 
informou o jornal “El País”. 

De acordo com a publicação, 
este foi o resultado mais aper-
tado da história da democracia 
do país europeu. O resultado 
encerra um longo período de 
bloqueio político e dá início ao 
primeiro governo de uma coali-
zão de esquerda no país desde os 
anos 1970, que terá inicialmente 
quatro anos de mandato.

O pacto entre o Psoe e o Po-
demos foi batizado de “Coalizão 
Progressista” e prevê aumento 
de impostos para os mais ricos 
e grandes empresas, elevação 
do salário mínimo, ações contra 
as mudanças climáticas e polí-
ticas para garantir a igualdade 
de gênero tanto no poder pú-
blico quanto no setor privado 
(ANSA).

O fundo de financiamento da 
educação básica no Brasil tem 
prazo para acabar. No dia 31 de 
dezembro de 2020, o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) 
perderá a validade. 

Tornar permanente essa 
fonte de recursos depende 
do Congresso Nacional, que 
também analisa a possibilidade 
de aumentar a participação da 
União com mais investimento 
de verbas federais para manter 
o funcionamento de creches, 
educação infantil, ensinos fun-
damental e médio e educação 
de jovens e adultos nos estados 
e municípios. Só em 2019, dos 
R$ 248 bilhões aplicados nas 
escolas públicas do país, R$ 156 
bilhões (65% do total) saíram 
do Fundeb. 

O fundo recolhe verbas públi-
cas e reparte o montante entre 
todas as 27 redes estaduais e 
5.570 redes municipais de en-
sino. Ele é composto por 20% 
de diversas receitas, entre elas 
o ICMS e o IPVA.

Centro de ensino em Sobradinho (DF): escolas públicas 
dependem dos recursos do fundo.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, se mani-
festou contra a criação de 
uma taxa sobre o compar-
tilhamento de energia solar 
produzida por usuários indi-
viduais com a rede local — a 
chamada geração distribuída. 
Antes da reação do Congres-
so e do Poder Executivo, 
a Aneel havia anunciado a 
intenção de apresentar essa 
proposta em 2020.

Davi publicou a declaração 
em uma rede social após o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, ter afirmado à im-
prensa que combinou com o 
Congresso uma reação à pro-
posta da Aneel, que ainda não 
está formalizada. “Conversei 
com o presidente da Repúbli-
ca e reafirmei que sou contra 

a criação de novos impostos 
aos brasileiros. Sou contra 
a taxação da energia solar, 
setor importante da energia 
limpa, que está em potencial 
crescimento”, afirmou.

Segundo as autoridades, 
a ideia é que o Congresso 
discuta já no início do ano 
legislativo uma proibição 
expressa de qualquer tipo 
de taxa sobre a geração dis-
tribuída. Os parlamentares 
podem barrar a iniciativa 
porque a criação de tributos 
depende do Legislativo. A 
cobrança sobre a geração 
distribuída não se trataria de 
um imposto, mas sim de uma 
taxa, cobrada apenas dos 
usuários com estrutura para 
geração própria de energia 
solar (Ag.Senado).
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Agenda do Congresso 
terá reformas, autonomia 
do BC e segunda instância
A agenda de reformas em debate no Congresso Nacional promete movimentar o ano legislativo, que 
terá início em fevereiro

“Que a gente possa organi-
zar a tributação da renda, tri-
butar mais aqueles que têm 
mais recursos para pagar. 
O Brasil tem sistemas que 
concentram e beneficiam 
a elite da sociedade brasi-
leira”, disse o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia. 
Já o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse que 

espera aprovar o texto da 
reforma ainda no primeiro 
semestre, e descartou a 
criação de novos impostos. 

A reforma administrativa, 
por sua vez, quer mexer nas 
regras de remuneração e 
estabilidade para os servido-
res públicos, dentre outros 
pontos. O governo sinalizou, 
após adiar seu envio ao Con-

gresso três vezes, que deve 
encaminhar a proposta em 
fevereiro. Também estará 
em discussão a proposta do 
governo batizada de Plano 
Mais Brasil, que consiste em 
três propostas que mexem 
com vários itens de receitas e 
despesas do governo federal 
e dos estados e municípios 
(ABr).

Manter o Fundeb e garantir 
recursos são desafios do Congresso

Além disso, uma parte dos re-
cursos recolhidos é reservada às 
redes de ensino que ficaram com 
os valores mais baixos, amenizan-
do as desigualdades regionais no 
financiamento da educação. O 
dinheiro extra da complemen-
tação federal é distribuído entre 
todos os estados desfavorecidos 
até que eles alcancem um mesmo 
patamar mínimo por matrícula. 

No ano passado, nove Fun-
debs ganharam esse reforço: 
Maranhão, Pará, Amazonas, 

Piauí, Bahia, Ceará, Alagoas, 
Pernambuco e Paraíba. Esses 
estados atingiram o valor míni-
mo previsto por aluno, que foi 
de R$ 3.240. Sem o fundo, o in-
vestimento para cada estudante 
maranhense, por exemplo, seria 
de apenas R$ 1,7 mil (R$ 141 
por mês). “Sem o Fundeb, fica 
decretada a falência do ensino 
público no Brasil”, afirmou Dário 
Berger (MDB-SC), presidente 
da Comissão de Educação (Ag.
Senado).

Alcolumbre se opõe a 
taxa sobre geração 

de energia solar

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04/12/2019
Data: 04/12/2019 Hora: 09h. Sede Social: Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 7º Andar - Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin 
Paulista, SP-SP, CEP 04578- 000. Convocação: Editais publicados no DOE e no Jornal Empresas & Negócios em 26, 27 e 
28/11/2019. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de 
acionistas. Mesa: Presidente. Sr. Nabor Rony Anzanello. Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dispensa-
da a leitura, por ser do conhecimento dos presentes. Deliberações: A Diretoria da Companhia convocou esta AGE para propor a 
distribuição de dividendos no montante de R$ 12.000.000,00, com a justificativa de que há disponibilidade financeira e a Compa-
nhia não possui plano de investimentos relevantes no curto prazo e também face à possibilidade de incidência tributária na distri-
buição de dividendos, a partir do próximo exercício. Foi enfatizado que esta distribuição em nada afetará as operações e liquidez 
da Companhia. Discutida a matéria entre os presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade, estando a Diretoria autorizada a 
efetuar o pagamento dos dividendos até o dia 27/12/2019. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assem-
bleia, sendo lavrada a presente ata. redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, que lida e aprovada vai assinada 
pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo, 04/12/2019. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presiden-
te; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello. Eduardo Castilhos Anzanello, Marcelo Castilhos 
Anzanello e Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente Ata fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente; 
Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário. JUCESP nº 758/20-6 em 02/01/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14/01/2020  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 16/01/2020  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo 
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de 
modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento n° 75, 
localizado no 7° pavimento da Torre 2, Edifício Prize, integrante do Condomínio Go Maracá, situado na Rua Maracá, 
n° 739, na Vila Guarani, no 42° Subdistrito – Jabaquara, contendo a área privativa de 70,490m², área relativa ao 
deposito n° 9 do 4° subsolo de 2,500m² (tratado como acessório) e área comum (inclui garagem) de 84,595m², com 
área total de 157,585m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0065410 (inclui 0,000159 do deposito) no terreno 
condominial matriculado sob n° 174.054, com direito a 1 (uma) vaga na garagem coletiva, para estacionamento de 
um veículo, de forma indeterminada. Imóvel objeto da matrícula nº 186.300 do 8º Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo /SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/01/2020, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 
16/01/2020, às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: FABIANA OLIVEIRA PINDO, brasileira, solteira, maior, analista de infraestrutura, RG n° 
28.310.133-7-SSP/SP, CPF nº 195.869.198-46, residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque 
caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, 
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do 
sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 640.778,04 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) - 2º 
leilão: R$ 463.582,38 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão 
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga 
à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do 
leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar 
de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram 
física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições 
de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas 
as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes 
sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de 
responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a 
devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da 
arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou 
a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito 
à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, 
para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o(a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição 
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (11) 3003-0677 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 30/12/2019. 11 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TRABALHAR PARA OUTRA EMPRESA
Empresa pretende demitir funcionário que vai constituir uma MEI 
e trabalhar para outra empresa, com ligações societárias com a 
empresa atual, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA TEVE A SUA 
CNH CASSADA, COMO PROCEDER?

Com base na letra “m” do artigo 482 da CLT a empresa pode 
demitir por justa causa o motorista que perde a sua habilita-
ção, necessária para o exercício da profissão, ou seja, sem ela 
o mesmo não poderá continuar dirigindo, ainda que os pontos 
tenham sido adquiridos fora do seu ambiente de trabalho, pois 
caberia ao empregado  manter a sua habilitação.

MUDANÇA DE ENDEREÇO
Empresa pretende mudar do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro, 
entretanto a maioria dos funcionários trabalham em home office, como 
proceder com a representação sindical? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE PROFESSOR
Qual a data limite para demissão de professor, qual o período será con-
siderado recesso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPROVANTE DE CADA MARCAÇÃO DE PONTO
Empresas optou pela marcação eletrônica da jornada de seus funcio-
nários, será obrigada a fornecer o comprovante de marcação de ponto 
a cada batida, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTA DE APRENDIZES
No cálculo da cota de aprendiz a empresa deve excluir os funcioná-
rios aposentados por invalidez? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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