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São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de janeiro de 2020

De Raffaello a Fellini, 2020
será o ano dos gênios italianos

Além do eclipse total do Sol e de
uma série de superluas, o calendário astronômico de 2020 também
prevê uma intensa quantidade de
chuvas de meteoros pela Terra. Um
deles é a chuva Perseidas, também
conhecida como Lágrimas de São
Lourenço. O evento acontece em
diversos períodos do ano, como em
janeiro, abril, maio e junho.
No entanto, os dias mais esperados do fenômeno serão 12 e 13
de agosto, quando a quantidade de
estrelas cadentes será mais intensa.
Outro espetáculo será a chuva de
meteoros Geminídeas. Ela, por sua
vez, acontece apenas uma vez por
ano na Terra, em dezembro. No
pico do fenômeno, é possível ver
até 120 estrelas cadentes por hora
no céu, caso estiver limpo. O evento
deverá ocorrer entre os dias 13 a 15
de dezembro.
Outro evento previsto para 2020
é a Lua Azul, que ocorrerá na noite
do dia 31 de outubro. O fenômeno
acontece uma vez a cada dois ou
três anos, mas a próxima vez que
o evento acontecerá no Halloween
será somente em 2039. A superlua,
por sua vez, será no dia 9 de março,
o evento acontece quando o satélite
natural está mais próximo do planeta
e em fase da lua cheia. Neste ano,
o evento acontecerá também nos
dias 7 de abril e 9 de maio. No final
do ano, em 21 de dezembro, haverá
uma super conjunção de Júpiter e
Saturno, ou seja, quando suas órbitas estarão mais próximas da Terra,
podendo observar os dois planetas
sem ou com um telescópio (ANSA).

O afresco 'A escola de Atenas', obra-prima de Raffaello exposta
nos Museus Vaticanos.

"Raffaello nella Domus Aurea".
Outro ícone da arte italiana
na lista de homenageados é o
modernista Amedeo Modigliani, cujo primeiro centenário
de morte será celebrado em

24 de janeiro. Entre junho
de 2020 e janeiro de 2021,
o centro cultural Quirinetta,
em Roma, exibirá uma mostra
imersiva e multimídia sobre
o artista, chamada "L'impos-
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Você que busca empreender

sibile Modigliani. L'artista
italiano e l'arte africana". A
exposição também deve exibir
pela primeira vez o holograma
de Modigliani.
Por sua vez, o arquiteto Giovanni Battista Piranesi, cuja
morte completa 300 anos em
4 de outubro, será lembrado
com uma exposição na Galeria
Nacional da Úmbria, em Perúgia (de 3 de outubro a 10 de
janeiro), e outra em Bassano
del Grappa, no Palácio Sturm
(a partir de 9 de abril).
Já o Castel Sismondo, em
Rimini, inaugurou em 14 de
dezembro o primeiro evento
em celebração pelos 100 anos
do nascimento do cineasta Federico Fellini, morto em 1993.
A mostra fica em cartaz até 15
de março e reúne documentos
inéditos, desenhos, roupas
e manuscritos de filmes. A
exposição ainda passará por
Roma, Los Angeles, Moscou
e Berlim (ANSA).

deve observar com bons
olhos investir em uma
franquia.

C

om vários modelos e
marcas no mercado,
esse tipo de empresa dá
maior segurança de sucesso
ao empresário. E erra quem
pensa apenas em fast food:
as franquias estão divididas
em diversos segmentos. Ter
dinheiro suficiente não é sinônimo de bons resultados.
Investir certo é uma atitude
inteligente. Então, por que não
comprar uma franquia?
O que é uma franquia? É uma
nova unidade de uma empresa
que já existe. E muitas delas
já consolidadas. Essa nova unidade, tem os mesmos serviços
e produtos, além do mesmo
nome. Aqui estão alguns motivos para os empreendedores
abrirem uma franquia ao invés
de tentarem iniciar um novo
negócio:

Vogue Itália renuncia a
fotografias e lança capa ilustrada

Pela primeira vez em sua história, a edição italiana da revista Vogue foi publicada
sem fotos, inclusive na capa. No lugar das
fotografias, foram colocadas ilustrações
de artistas famosos e em ascensão, em
uma decisão editorial tomada para dar
mais espaço à arte e reduzir o impacto
ambiental das megaproduções e cenários.
O recurso foi adotado para oito capas
de edições de janeiro de 2020 da Vogue
Itália. A revista também integrará uma
campanha beneficente, destinando verba
para a Fundação Querini Stampalia, de
Veneza, que sofreu com os alagamentos
históricos em 2019.
"Todas as páginas e os serviços de
janeiro foram realizados por artistas
consolidados e emergentes, nomes do
mundo da arte e dos quadrinhos que
retratarão a moda. O desafio é mostrar
que é possível falar de moda sem fotografias. É a primeira vez que fazemos isso: a
Vogue Itália nunca tinha publicado uma
capa ilustrada, e nenhuma Vogue, desde
quando a fotografia existe, fez isso", disse
o diretor da edição italiana da revista,
Emanuele Farneti.
"Graças à generosidade desses artistas,
o dinheiro economizado na produção da
Vogue Itália será dado a um projeto que
precisa verdadeiramente: a restauração
da Fundação Querini Stampalia", explicou. Farneti também contou que, em
setembro de 2019, em uma das maiores

• Contínua inovação: as
franqueadoras realizam um
trabalho de inovação constante. Para isso, elas criam
novas apresentações e novos
produtos, sempre visando
atender as necessidades dos
clientes. É bom lembrar que
a própria rede já cria inúmeras demandas de atualização
através das regionalidades de
seus franqueados;
• Suporte da franqueadora: uma unidade franqueada
recebe suporte e orientação
da franqueadora na escolha
do ponto comercial, gerenciamento, orientação na gestão,
treinamentos dos colaboradores, estratégias de marketing,
criação de novos produtos,
entre outros;
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Confira os fenômenos
astronômicos em 2020
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pós o intenso calendário
de eventos por conta dos
cinco séculos da morte
de Leonardo da Vinci em 2019,
o ano de 2020 também será uma
ocasião para relembrar grandes
gênios da arte italiana. A principal efeméride será o aniversário
de 500 anos do falecimento do
mestre Raffaello Sanzio, mais
conhecido no Brasil como Rafael,
que acontece no próximo dia 6
de abril.
O pintor renascentista será
homenageado com uma grande
exposição nas Scuderie del
Quirinale, em Roma, que exibirá
muitas de suas obras-primas entre 5 de março e 2 de junho. Será
a primeira vez que uma mostra
junta mais de 100 trabalhos do
artista, graças à contribuição das
Gallerie degli Uffizi, em Florença,
que emprestarão cerca de 50
telas. Já o Parque Arqueológico
do Coliseu, também na capital
italiana, realizará outra exposição dedicada ao gênio, chamada

Vantagens de se investir
em uma franquia

• Seleção de bons fornecedores: com tantas possibilidades

Decisão da revista visa a reduzir impacto
ambiental dos ensaios.

produções do ano passado para a Vogue
Itália, foram necessárias 150 pessoas, que
"fizeram 20 voos e dezenas de viagens de
três". "Quarenta carros em stand-by, 60
deliveries internacionais.
Luzes acesas, sem interrupção, por
menos 10 horas. Desperdício de comida
e serviço de catering. Plástico, eletricidade para carregar câmeras e celulares",
contou o editor, detalhando o impacto
ambiental (ANSA).

de fornecedores, o franqueado
- quando entra em um modelo
de franquias - já conta com
todo um mercado de fornecedores mapeados, testados e
homologados;
• Escala: a economia de
escala também é uma das vantagens de se escolher investir
em franquias. Os custos de
alguns insumos e produtos são
divididos e acaba saindo mais
barato para toda a rede;
• Variedade de opções e
segmentos: casa e construção,
alimentação, informática, comunicação, educação, serviços
automotivos, moda, saúde,
beleza, bem-estar, perfumaria,
hotelaria, entretenimento e
tantos outros;
• Marca consolidada: quando
já existe uma fidelização, uma
marca com nome sólido no
mercado, fica mais fácil fazer
o trabalho de marketing e a
captação de clientes. Sem
contar que muitos clientes já
buscam por esta marca;
• Padronização: para empreendedores que estão começando,
a padronização é uma vantagem importante. Isso porque,
como toda parte de layout e
design já é estabelecida, esse
aspecto deixa de ser uma preocupação. Ou seja, irá iniciar
uma operação já aprovada
pelos clientes.
Por todos os pontos colocados
acima, adquirir uma franquia é
uma opção para quem deseja
um negócio testado e com
grandes chances de sucesso.
Fique atento na escolha de sua
franquia e decida por aquela
que se assemelhe ao seu perfil
e valores. Boa sorte!
(*) - É Diretor de expansão da
Bicalho Consultoria Legal,
empresa especializa em migração,
internacionalização de negócios e
franquias.

Governo dos EUA anuncia
novas sanções contra o Irã

Livros em Revista

Emma Watson e Marcos Muriel – Kiron
– Uma história envolvente, com toques hilários,
amorosos, de muita pertinácia e superação.
Família menonita desembarca em Nova York em
busca de uma vida melhor. Num enredo muito
bem urdido, entremeado de aventura, queda, frustação
e bons encontros, levam o leitor a enlevar-se num final
feliz nessa verdadeira ode ao amor. Leitura agradável.

Rettiru
César Obeid – Luciano Tasso (Ilustr)
– Paulus - O celebrado autor faz um convite
a um retorno à vida sem a parafernália com
a qual hoje vivemos. TV, nem pensar, celular
então, fora de questão! Uma utópica ideia, com
absoluta boa vontade, que bem poderíamos tentar levar
avante. Para concretizar esse sonho, foi criado o Rettiru,
um local aprazível onde poderemos praticar uma vida
saudável, sem a compulsão de utilizar as telas, muitas
vezes, sem objetivo definido . Válido para qualquer idade.

Direito e Tecnologia
Fábio de Souza Aranha Cascione –
Marcelo Padua Lima – Aaron Papa de
Morais (Orgs) – LiberArs – Profissionais
do Direito, integrantes da banca de Cascione
Boulos Advogados coletaram, sob a batuta dos
organizadores, um verdadeiro tratado sobre o que ronda
e palmilha nossa sociedade, seus avanços, necessidades ,
direitos e obrigações no campo da inevitável tecnologia.
Foram dois anos de exaustiva pesquisa. Um interessante
trabalho que, ao menos até o momento, tendo em vista
o processo autofágico que a tecnologia “proporciona”,
nada lhe escapa. De pleno interesse social!

10 Regras de Ouro que a
Experiência me Ensinou
Luiz S. Sandoval – Literare – Aqui
está um profissional digno a ser seguido e
reverenciado. Sua carreira está exposta nessa
obra que tem o condão de, passo a passo, levar
qualquer profissional em todos os âmbitos, a uma vida
pessoal feliz e a um exitoso e rico futuro. Tudo isso, sem
ferir melindres ou atitudes “expertas”.
Seu honroso cabedal é prova viva de que o bem compensa! Deve ser lido por jovens e adultos.

Vida Aberta
W. J. Solha – Penalux – Trata-se de um
“só” poema, isolado num cipoal de textos e
contextos. Alguns dirão que se parece com esse,
ou aquele. Não, é único! Seu texto esvoaça pelo
cotidiano, trazendo à tona lances passados, que
seguramente remeterão o leitor a um provável futuro.
Um extravasar de beleza numa homenagem ao amor e à
complacência . Imaginem um indígena, que jamais vira um
homem branco, achar sua espora. Loucura? Não, delírio.
Para ser lido com atenção e adensar reflexões.

https://jornalempresasenegocios.com.br/
entrevista-livros-em-revista/
Assista ao programa Livros
em Revista. Um canal repleto
de novidades do universo
literário. Entretenimento
garantido!

Com
apresentação de
Ralph Peter.

Manifestante protesta em frente à Casa Branca contra
ação militar no Iraque.

O governo dos Estados Unidos
anunciou as novas sanções contra
o Irã que haviam sido prometidas
pelo presidente Donald Trump
após o ataque contra duas bases
militares americanas no Iraque.
As medidas foram anunciadas
pelos secretários do Tesouro,
Steve Mnuchin, e de Estado, Mike
Pompeo, e miram oito dirigentes
iranianos.
Entre eles estão o secretário
do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país persa, Ali
Shamkhani, e o comandante do
grupo paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani. As sanções também
atingem empresas dos setores
manufatureiro, têxtil e siderúrgico.

"Os Estados Unidos miram oficiais
iranianos de alto escalão por seu
envolvimento e cumplicidade nos
ataques com mísseis balísticos.
Também sancionamos as maiores
siderúrgicas do Irã e novos setores da economia iraniana, como
construção civil e mineração",
disse Mnuchin.
Segundo o secretário, as sanções permanecerão em vigor "até
que o regime pare de financiar o
terrorismo global e se comprometa
a nunca ter armas nucleares". As
medidas bloqueiam propriedades
e ativos das pessoas envolvidas que
estiverem sob jurisdição americana e proíbem negociações com as
empresas atingidas (ANSA).

Proclamas de Casamentos

CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: VINICIUS MAGNO DE OLIVEIRA, profissão: estagiário, estado civil:
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mário Marcio de Oliveira e de Ilze Pereira de
Oliveira. A pretendente: CAROLINA RAPOSO DE OLIVEIRA, profissão: autônoma,
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/04/1991,
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Henrique de Oliveira e de
Maria da Glória Raposo de Oliveira.
O pretendente: FABIO ROGERIO MOREIRA BISPO, profissão: pedreiro, estado
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1970, residente
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Arcanjo Bispo e de Maria Aparecida
Moreira Bispo. A pretendente: FATIMA GRACIANO DE SOUZA, profissão: do lar,
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1968,
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Graciano de Souza e de Celia
Scaccabarozzi de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 64E8-DCC8-C0CD-CD8D.

Garota Nova Yorquina
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