
Uma pessoa pode 
ser espiritualmente 
indolente e muito 
inteligente

Mas um olhar atento pode 
revelar que falta a ela 
a sabedoria natural da 

vida, pois a atuação do espírito e 
a do raciocínio não são a mesma 
coisa. Falta a bondade espiritual, 
surgindo como consequência, a 
frieza do raciocínio que impulsio-
na o ego para impor suas cobiças, 
acarretando crescente aspereza 
no viver. Mais de sete bilhões de 
seres humanos estão agindo em 
oposição às leis da natureza. 

O que se poderia esperar senão 
a grande crise civilizatória em que 
estamos adentrando? Parece que 
o mundo tende ao desumano com 
muitos espinhos e poucas flores. 
Os juros caíram. O governo tem de 
segurar o crescimento da dívida 
e recuperar o poder de decisão 
perdido pelo acúmulo de dívidas 
com muitos dispêndios supérfluos 
a juros maiores do mundo. Por que 
a economia não anda? 

O drama está na renda baixa 
dos consumidores, que resulta da 
baixa produção, falta de emprego, 
muitas utilidades vindas de fora 
que, apesar de custarem menos, 
requerem pagamento em dólares 
e transferem empregos para o 
exterior. Então, o que o ministro 
Guedes e sua equipe deveriam 
fazer? A física quântica vai às en-
tranhas da matéria, às partículas 
mínimas como átomos, moléculas, 
nêutrons e prótons, mas o que une 
e vivifica a matéria? 

Tudo se resume a uma só coisa: 
o automático funcionamento das 
leis da natureza. Nada acontece 
por acaso, tudo tem a sua causa 
e razão de ser, mas o homem, 
dotado de livre arbítrio, ainda en-
gatinha nessa questão. É preciso 
colocar-se com humildade diante 
dessa grandeza e observar que 
tudo se processa de forma simples 
e natural. Por quê? Para quê?

As leis naturais da Criação 
atuam permanentemente, mas a 
grande maioria imagina que elas 
nem existem, apesar de dia a dia 
nos defrontarmos com os seus 
efeitos, dos quais ninguém conse-
gue se esgueirar. Por isso mesmo 
temos de permanecer atentos aos 
efeitos de nossas ações sobre nós 
mesmos e outras pessoas também, 
para não semearmos ruína e infe-
licidade à nossa volta. O semear é 
livre, a colheita, obrigatória.

Para entender a vida, estudar a 
natureza, sua lógica e sua beleza 
é o melhor caminho. O intelecto, 

com sua mania de grandeza, quer 
dominar. Cada ser humano tem de 
utilizar seus talentos e sua intui-
ção para encontrar as respostas e 
deixar de ser um zumbi, um vivo 
que mais parece um morto sem 
força de vontade.

O ano de 2020 convoca os lí-
deres e as pessoas em geral para 
um trabalho digno da espécie 
humana. O mundo está inquieto 
e receoso, mas o Brasil afundou 
muito e tem de sair do buraco, sa-
nar dívidas e imoralidades, o que 
requer força e perseverança. Do 
jeito que estava indo havia o sério 
risco de o país deixar de ser uma 
nação com autodeterminação, 
embora ainda corra esse risco, 
pois os privilegiados reagem e 
não querem ceder, fazendo de 
tudo para semear a insatisfação, 
revolta e promover o caos. 

O ano novo dá a grande opor-
tunidade para sair do marasmo e 
da restrição do raciocínio rígido 
incapaz de enxergar a realidade 
da vida. Convida para aprofundar 
no saber da espiritualidade. “Diga 
com quem andas e direi quem és”. 
Escolher acertadamente as pesso-
as para diálogos e reflexões, mas 
é fundamental que sejam pessoas 
que visem o aprimoramento hu-
mano, sem dogmas ou misticismo, 
com toda clareza e lógica das leis 
da Natureza. 

Tomemos a sabedoria da obra 
Mensagem do Graal, de Abdrus-
chin: “O ser humano deveria ser 
o elo de união deixando-se guiar 
pela intuição pura transmitindo-a 
para a matéria grosseira, utilizan-
do o raciocínio para implantar 
tais intuições na vida material, 
favorecendo e enobrecendo toda 
a Criação. O ser humano pleno e 
espiritualizado, não acorrentado 
e restringido pelo raciocínio, atua 
favorecendo e enobrecendo toda 
a Criação de matéria grosseira, 
como a grande finalidade dos 
seres humanos na Terra. Semeia 
paz e compreensão do significado 
da vida na Luz da Verdade.”

Esqueça as mágoas, as traições 
dos falsos amigos, a pressão dos 
invejosos; jogue tudo no fundo do 
mar para que perca a consistência 
e vire pó inofensivo. Liberte-se e 
renove-se com nova coragem e 
alento vivificador para ingressar 
firme e forte no novo ano, em 
busca de progresso e evolução.

(*) - 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

Bondade espiritual 
para 2020

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Bruno Ramalho – Scortecci –  O jovem médico, 
cientista da reprodução humana, praticamente sai 
de si envolvido em doces palavras, algumas me-
lancólicas, para brindar seus leitores com poesias 

nada triviais, que proporcionam nestes momentos tormentosos 
que atravessamos, uma leitura que apesar de leve transporta o 
leitor a mundos diversos. Ele esvoaça sobre palavras e dá-lhes 
um colorido tonificado, quase surreal. Inspiração em alta!

Livra-me, Poesia

Rodrigo Sérgio Ferreira de Paiva – Simplís-
simo – O título enfoca o personagem de H Q Pantera 
Negra, todavia, em seu miolo, abre espaço para 
personagens afrodescendentes inclusive brasileiros. 

Um trabalho pragmático que tem o condão de chamar a atenção 
para alguns desvios e também quebra de paradigmas, nesta área 
social tão influente. O autor analisa de maneira isenta, toda uma 
trajetória de angustia e sofrimentos dos profissionais negros, 
para alcançarem ao menos, alguma visibilidade na indústria 
cinematográfica. Um eficiente belo trabalho,  de intenso fôlego.

Panther is the New Black: 
Representação e cultura na 
comunicação do filme Pantera Negra

Patrícia Gonçalves (Coord) – Literare – 
Mulher é um ente absoluta e inquestionavelmente 
dotado de uma sabedoria impar, independentemente 
do seu grau intelectual. Ela é assim! Nos dá a luz, nos 
indica trajetória e sempre que pode, nos ampara, as 
vezes até sob tolos protestos. Nesta obra, nos depa-

ramos com relatos de 14 lídimas representantes, incluindo o da 
coordenadora. Claro, temos finais felizes. O intuito é deixar claro 
que nada poderá obstar o que essas Senhoras desejarem. Dada 
sua extensão e largo espectro, torna-se leitura obrigatória para 
jovens e adultos de ambos os sexos. Nada de “choro”, muito 
trabalho e denodo obstinado. Parabéns!

Mulheres Fora de Série

Eduardo Salles Pimenta - Letras Jurídicas 
– O título da obra condiz com seu conteúdo. Trata-
se efetivamente de um iniciar de trajetória de uma 
das mais nobres profissões existentes. Simples, 
todavia, nada rasteira, conduz o leitor universitário 
ao entendimento das premissas da tarefa forense, 

aliás, nada fácil. O experiente autor, professor e demais títulos, 
encimado de sábia modéstia, informa que muito pesquisou para 
elaborá-la. Em formato de bolso, destina-se apenas à estudantes, 
é o que deseja este escriba.

As Primeiras Linhas da Prática 
Forense Civil

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Miriam Rezende Gonçalves – Jornalista e 
sempre envolvida com as mídias de entretenimento 
e informação, Miriam criou uma estória a partir de 
um cenário de triste lembrança. A explosão de uma 
espaçonave na Base de Alcântara em agosto de 2003. 
Vinte e uma pessoas faleceram. O mistério perdura: 
acidente ou sabotagem? Pesquisa para elaborar a 

obra não faltou. De fato, reacende, mesmo que não seja esse 
seu objetivo, uma latente chama, que teima não apagar-se, 
mesmo em nossas mentes tão pródigas em esquecimentos. 
Entretenimento garantido.

Alcântara: A história inspirada na 
História

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de fevereiro de 20204 Negócios
Empresas 

&

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) subiu 0,9 ponto de de-
zembro de 2019 para janeiro 
deste ano. Com essa, que foi 
a terceira alta consecutiva, o 
indicador atingiu 98 pontos, 
em uma escala de zero a 200, 
o maior nível desde março de 
2014, de acordo com a FGV.

A alta foi provocada pelo 
aumento da confiança dos 
empresários em relação ao 
futuro. O Índice de Expec-
tativas cresceu 0,7 ponto 
e chegou a 100,9 pontos. A 
confiança no momento pre-
sente, medido pelo Índice da 

Situação Atual, no entanto, 
recuou 0,5 ponto, para 93,5.

O ICE mede a confiança 
dos empresários da indús-
tria, construção, serviços e 
comércio. Três dos quatro 
setores tiveram alta de de-
zembro para janeiro, com 
destaque para a construção, 
que avançou 2,1 pontos 
(para 98 pontos). A confian-
ça da indústria cresceu 1,5 
ponto (para 100,9 pontos) 
e a do comércio, 1,3 ponto 
(para 98,1 pontos). Por ou-
tro lado, os serviços foram 
o único setor com queda na 
confiança (-0,1 ponto, para 
96,1 pontos) (ABr).

A Petrobras anunciou na 
sexta-feira (31) o início da 
venda de sua parte em duas 
usinas eólicas: Mangue Seco 
1 e 2. A primeira etapa é 
a chamada “divulgação de 
oportunidades”, em que a 
empresa informa sobre as 
unidades e sobre os crité-
rios de elegibilidade para 
os interessados em comprar 
as usinas localizadas em 
Guamaré no Rio Grande do 
Norte.

Cada usina tem capacidade 
de gerar 26 megawatts (MW) 
de energia elétrica através 
de turbinas acionadas pelo 
vento. Elas fazem parte do 
complexo Mangue Seco, 
que inclui mais duas usinas 
com a mesma capacidade. 
A Petrobras detém 49% de 
Mangue Seco 1. Os outros 
51% são da empresa Alubar 

Energia S.A. Já em Mangue 
Seco 2, a Petrobras é sócia 
majoritária, com 51%, en-
quanto a Eletrobras detém 
49% do empreendimento.

A empresa também di-
vulgou hoje o início da fase 
vinculante da venda de 
suas refinarias Isaac Sabbá 
(Reman), no Amazonas; 
Lubrificantes e Derivados de 
Petróleo do Nordeste (Lub-
nor), no Ceará; e Unidade 
de Industrialização do Xisto 
(SIX), no Paraná. As três têm 
capacidade de processar 60 
mil barris de óleo por dia. A 
venda dos ativos faz parte do 
projeto de desinvestimentos 
da estatal e está alinhada “à 
otimização do portifólio e à 
melhora de alocação do ca-
pital da companhia, visando 
a maximização de valor para 
os seus acionistas” (ABr).

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) apresentou 
dois requerimentos para 
convocar o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, 
para que preste esclareci-
mentos sobre os problemas 
ocorridos na correção e na 
atribuição de notas do Enem, 
realizado entre os dias 3 
e 10 de novembro do ano 
passado. 

O resultado do Enem 
foi divulgado no dia 17 de 
janeiro. Logo em seguida, 
porém, candidatos e meios 
de comunicação denunciar-
am inconsistências na cor-
reção das provas. “Os relatos 
mostravam avaliações dif-
erentes entre candidatos”, 
lembra Randolfe. Após uma 
mobilização dos estudantes 
por meio de redes sociais, o 
Inep abriu prazo para rece-
ber reclamações e pedidos 
de revisão de notas. Mais 
de 172 mil mensagens foram 
encaminhadas, e o MEC ad-
mitiu erros na correção de 6 
mil provas. 
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As empresas com CNPJ 
com final de 0 a 3 têm 
até o dia 8 de setembro 

de 2020 para a regulamentação. 
No dia 8 de outubro é o prazo 

final para as organizações com 
CNPJ final de 4 a 7. Já as em-
presas com CNPJ final 8 ou 9 
têm até o dia 9 de novembro. 
A prorrogação é referente à 
terceira fase do programa, cha-
mada  de “eventos periódicos”. 
As duas primeiras fases já foram 
finalizadas no ano passado.

O eSocial é um sistema pelo 
qual o empregador transmite 
ao governo informações de 
seus funcionários, como contri-
buições previdenciárias, folha 
de pagamento, acidente de 
trabalho, aviso prévio e FGTS, 
por exemplo. Além das Micro 
e Pequenas Empresas (MPE), 
os Microempreendedores In-
dividuais (MEI) que tiverem 
um empregado também terão 
o mesmo prazo para aderir ao 
e-Social. Entram nesse grupo 
também os produtores rurais, 
os empregadores de pessoas 
físicas (exceto os domésticos) e 
as entidades sem fins lucrativos.

Já para as médias empresas, 
com faturamento até R$ 78 
milhões, o prazo final é maior: 8 
de janeiro de 2021. As grandes 
empresas (faturamento acima 
de R$ 78 milhões por ano) tem 

Migração para o eSocial em pequenas 
empresas é adiado para setembro

As pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional ganharam um tempo extra para concluir a 
migração para o eSocial, sistema de unificação das informações referentes às obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas

gestores precisam aprofundar 
os conhecimentos sobre as 
legislações pertinentes, acom-
panhar as mudanças na lei, 
atentar-se aos prazos de cada 
fase do projeto, revisar seus 
processos internos e treinar 
a equipe para as mudanças”, 
aconselha. Mesmo com a pror-
rogação, as pequenas empresas 
não podem deixar para a última 
hora. “A não regularização do 
eSocial acarreta punições pre-
vistas em lei, além de prejudi-
car os trabalhadores, pois eles 
terão dificuldades na hora de 
receber os benefícios sociais e 
trabalhistas”, alerta.

De acordo com dados do Se-
brae, hoje existem 6,4 milhões 
de estabelecimentos. Desse 
total, 99% são micro e peque-
nas empresas, que respondem 
por 52% dos empregos com 
carteira assinada no setor pri-
vado (16,1 milhões). O eSocial 
é administrado pela Receita e 
elimina 15 informações que os 
empregadores eram obriga-
dos a fornecer ao governo. Os 
empregadores domésticos já 
utilizam o sistema desde 2015, 
que agora está sendo expandido 
gradualmente para todas as 
empresas e organizações dos 
setores público e privado.

Fonte e mais informações: 
(www.vhsys.com.br).

até o dia 8 de setembro deste 
ano. Os prazos são referentes ao 
envio de Saúde e Segurança do 
Trabalhador (SST). Na análise 
de Reginaldo Stocco, CEO da 
empresa de gestão empresarial 
vhsys, a nova prorrogação mostra 
que muitas empresas ainda estão 
com dificuldades para cumprir 
o cronograma, o que pode estar 
preocupando a Secretaria de 
Trabalho e a Receita Federal.

“Na prática, o eSocial acaba 
com diversos sistemas burocrá-
ticos para centralizar tudo em 
apenas uma ferramenta, mas 
o maior desafio é a mudança 
cultural. As maiores dúvidas 
decorrem do aumento na quan-
tidade de informações a serem 
enviadas”, analisa Stocco. A 
partir do eSocial, as empresas 
precisam apresentar dados 
sobre segurança e medicina 

do Trabalho, como PCMSO 
(Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) e PPRA 
(Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientes).

“Há etapas e mudanças que 
precisam ser seguidas exigindo 
a atenção do departamento 
de RH. Os setores de RH e 
contabilidade devem trabalhar 
juntos para o envio correto 
dos dados e ter um sistema de 
gestão eficiente. Isso diminui 
as inconsistências das infor-
mações prestadas e possibilita 
identificar erros precocemente. 
Mas como são muitos detalhes, 
as pequenas empresas têm difi-
culdades, pois muitas vezes não 
contam com setores especiali-
zados para cuidar disso”, diz.

Para Stocco, é preciso uma 
atenção redobrada por parte de 
quem gerencia o negócio. “Os 

Terceira alta consecutiva na 
confiança do empresário

Ministro da Educação poderá 
depor sobre falha no Enem

Ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

“Não foram apresentadas 
justificativas sobre as outras 
166 mil mensagens”, adverte 
o senador. “Diante dos ques-
tionamentos quanto à credi-
bilidade do exame, somente 
uma auditoria minuciosa 
poderá evitar os riscos de 
judicialização. As expli-
cações dadas pelo titular do 
ministério e pelo presidente 
do Inep não esclareceram 
diversos pontos levantados 
pelos especialistas”, afirma 
o parlamentar (Ag.Senado).

Petrobras inicia venda de 
usinas eólicas
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