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Apoio à ciclo de aceleração 

@A TransUnion, companhia global de soluções de infor-
mação e parceira do Darwin Startups, apoia o programa 

da aceleradora, que está em seu 8º ciclo. Cada uma das 
empresas selecionadas contará com um investimento inicial 
de R$ 200 mil, em troca de participação minoritária de 7%. 
A iniciativa busca startups com potencial para tornarem-se 
grandes negócios, preferencialmente nas verticais Big Data 
& Analytics, FinTech e TI & Telecom. Os empreendedores 
interessados devem realizar as inscrições até o dia 9 deste 
mês pelo site http://darwinstartups.com. As startups sele-
cionadas pelo Darwin e empresas parceiras - entre elas a 
TransUnion - recebem investimento, mentorias, conexões, 
acesso ao mercado e todo suporte necessário para seu 
crescimento.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Pesca Responsável
A Gomes da Costa, líder em pescados no Brasil, con-

quistou, mais uma vez, o selo Dolphin Safe. O objetivo 
da certificação internacional é comprovar que durante a 
pesca de atuns, nenhuma espécie de mamífero marinho 
(golfinhos e outros) foi capturada ou sofreu maus tratos. 
O prêmio é concedido pelo Earth Island Institute, sediado 
no Estado da Califórnia, que executa o programa Dolphin 
Safe Fishing. Companhias de enlatamento do mundo todo 
são acompanhadas por este programa de proteção dos 
golfinhos. São mais de 800 empresas em 76 países. Após a 
implementação desse programa em 1990, houve redução 
de 99% das capturas incidentais de mamíferos marinhos. 
Outras informações: (http://savedolphins.eii.org/).    

Leia a coluna completa na página 3

O ministro Dias Toffoli, 
presidente do STF, abriu na 
manhã de ontem (3) o ano 
judiciário com um discurso 
em que ressaltou o papel da 
Justiça ‘em promover a se-
gurança jurídica necessária à 
retomada do desenvolvimen-
to’. “Gerar confiança, previsi-
bilidade e segurança jurídica: 
esse é o objetivo primordial 
do Poder Judiciário na atual 
quadra da história do país, em 
que se anseia pela retomada 
do crescimento econômico e 
do desenvolvimento social 
sustentável”, disse Toffoli.

Toffoli destacou que o 
próximo semestre terá jul-
gamentos de grande impacto 
econômico, como o sobre a 
tabela do frete rodoviário, 
marcado para 19 de feve-
reiro, e o que trata sobre as 
regras da distribuição dos 

Toffoli abre ano judiciário dando 
ênfase à retomada econômica

royalties do petróleo, marca-
do para 29 de abril. Também, 
fez também acenos ao Legis-
lativo e ao Executivo, ao dizer 
que o trabalho do Supremo 
será feito “mantendo o devi-
do diálogo institucional com 
os demais Poderes”. 

No plenário, encontravam-

-se os presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre, e da Câmara, 
Rodrigo Maia, bem como o 
vice-presidente da República, 
general Hamilton Mourão, e 
ministros como Sergio Moro 
(Justiça) e Jorge Oliveira 
(Secretaria-Geral). Toffoli 
dirigiu-se ao cidadão brasilei-

ro, a quem reafirmou “o com-
promisso do Poder Judiciário 
com a promoção dos direitos 
e garantias fundamentais”, ao 
anunciar o lançamento de uma 
Carta de Serviços, que explica 
ao cidadão como pode acessar 
e utilizar os serviços prestados 
pelo Supremo.

Depois de ter uma liminar 
sua, sobre o juiz de garan-
tias, revogada pelo ministro 
Luiz Fux durante o recesso 
do Judiciário, Toffoli buscou 
ainda apaziguar ânimos en-
tre os colegas de Supremo, 
afirmando ser “óbvio que em 
todo colegiado há divergên-
cias, porque a razão de ser é 
a multiplicidade das visões”. 
“Ao fim e ao cabo, a síntese 
daquilo que deve prevalecer é 
como uma somatória das dife-
rentes visões”, acrescentou o 
presidente do Supremo (ABr).

Dias Toffoli destacou que o semestre terá julgamentos 
de grande impacto.

N
el

so
n 

Jr
/S

C
O

/S
TF

O reboco da 
retrofit

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

O presidente Jair Bolsonaro enviou 
ontem (3) a mensagem do Poder 
Executivo para a abertura do ano 
legislativo no Congresso. A men-
sagem foi entregue pessoalmente 
pelo ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, já que o presidente 
cumpre agenda em São Paulo ao 
longo do dia. Entre as prioridades 
listadas pelo presidente da República 
estão os projetos que ainda aguardam 
votação, como a independência do 
Banco Central, a reforma tributária, 
a privatização da Eletrobras, o novo 
marco legal no saneamento e as pro-
postas de emenda constitucional do 
pacto fedetativo, dos fundos públicos 
e emergencial.

“Nossa taxa básica de juros 
(Selic) está em níveis mínimos 
históricos, a inflação sob controle, 
a Bolsa bateu sucessivos recordes 
e o risco-Brasil diminuiu significa-
tivamente. Com respeito ao nosso 
povo, faremos muito mais pelo 
País”, diz um trecho da mensagem 
de Bolsonaro. O texto também cita 

Reforma tributária e 
privatização da Eletrobras 

em mensagem ao Congresso

a carteira de cerca de 300 proje-
tos do programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI), que prevê a 
privatização e a concessão de ser-
viços públicos em diversas setores.

Outro ponto mencionado na 
mensagem é a continuidade do 
processo de acessão do Brasil 
para integrar a OCDE, grupo que 
reúne 36 das economias mais 
desenvolvidas do mundo. Após 
a sessão solene, o ministro Onyx 
Lorenzoni afirmou que o governo 
pretende mudar o patamar de 
governança pública do Estado 
brasileiro. “O presidente Bolsonaro 
manda um mensagem mostrando 
conceitualmente que novo Brasil 
nós estamos construindo. Então, 
aparece muito fortemente essa 
preocupação da acessão do Brasil 
à OCDE. Isso é relevante porque 
coloca a governança brasileira na 
sua relação com o Legislativo, o 
Judiciário e a sociedade, no padrão 
de comportamento das 36 maiores 
economias do mundo” (ABr).

Internet/Divulgação

AI/TransUnion 

Luis Macedo/Ag.Câmara

Desde o início do mandato do presidente Donald Trump nos Estados 
Unidos, a política de imigração para o país tem sido cada vez mais 
restrita. Os motivos para cruzar a fronteira são muitos, entre a vontade 
de ter uma vida melhor, mais oportunidades de trabalho ou até mesmo 
para ter um filho americano. No entanto, muitas pessoas optam por 
fazer isso de forma ilegal, acabando com qualquer possibilidade.   

Restrições na imigração nos EUA

Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP), realizada com 2.702 
adolescentes do nono ano em 119 escolas públicas e privadas da 
capital paulista, revelou que 29% deles relataram ter sido vítimas de 
bullying no ano passado e 23% afirmaram ter sido vítimas de violência. 
Além disso, 15% disseram ter cometido bullying e 19% ter cometido 
violência. Houve prevalência de vítimas por bullying e por violência 
entre adolescentes que declararam orientação não heterossexual e 
que disseram ter alguma deficiência.   

Bullying em escolas públicas

Apesar das turbulências do cenário econômico brasileiro, 
em 2020, os investimentos globais com TI devem ter uma re-
cuperação acentuada, comprovando que a tecnologia está, de 
fato, virando protagonista dos processos das empresas na era 
digital. O crescimento do mercado de TI (hardware, software e 
serviços) previsto para 2019 foi de 1,3% e irá acelerar em 2020, 
com aumento de 4,8%. A projeção é da consultoria IDC.   

Transformação Digital

Demonstrações financeiras

FIQUE ATENTO 
para a 

contabilização de 
arrendamentos 
no fechamento 

dos balanços 
empresariais 

Hospital em 10 dias
A China inaugurou um hospital 

construído especialmente para aten-
der pacientes da epidemia do novo 
coronavírus. O complexo oferece mil 
leitos e foi erguido em apenas 10 dias 
na cidade de Wuhan, onde a epidemia 
começou. Os primeiros pacientes 
chegaram por volta das 10h locais de 
ontem (3) ao hospital Huoshenshan. 
A estrutura, que totaliza 25 mil m², 
começou a ser montada no último 
dia 23, com cerca de 100 tratores e 
quatro mil trabalhadores. 

Onyx Lorenzoni, com os presidentes do Senado e da Câmara 
e a mensagem de Bolsonaro.
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