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News@TI
App automatiza envio de 
propostas comerciais

@A elaboração e envio de uma 
proposta comercial é algo 

que invariavelmente toma um 
tempo precioso. Para simplificar 
esse processo e permitir que os 
profissionais aproveitem o tem-
po para executar tarefas mais 
estratégicas ao longo da jornada, 
o app da Ploomes - software de 
CRM voltado para indústrias e 
distribuidoras - possibilita, a par-
tir de agora, a automatização da 
elaboração e envio de propostas 
comerciais do mesmo modo que 
já é realizado na versão desktop. 
A nova atualização do aplicativo visa auxiliar os vendedo-
res que precisam passar muito tempo fora do escritório. 
“Com esse lançamento, eles podem garantir que essas 
tarefas mais burocráticas sejam realizadas de qualquer 
lugar, a qualquer hora”,  afirma Matheus Pagani, CEO da 
empresa. Com o aplicativo é possível criar, editar e enviar 
documentos comerciais para os clientes.    Leia a coluna 
completa na página 2

Negócios em Pauta

Mecânica de Bicicletas
O Viver de Bike é um programa realizado pelo Aromeiazero 

desde 2017, que contempla cursos de empreendedorismo 
e mecânica de bicicletas, aulas abertas e festivais comuni-
tários. Bicicletas doadas se tornam o caderno e o diploma: 
cada participante reforma uma bicicleta e recebe a mesma 
ao final do curso, que tem duração total de 60 horas. Além 
disso, o programa também gera renda através da venda 
e aluguel das bicicletas excedentes, além do encaminha-
mento de alunos após conclusão do curso para o mercado 
de trabalho ou para o desenvolvimento de seus próprios 
negócios. Outras informações no site: (www.aromeiazero.
org.br).    Leia a coluna completa na página 3

Simples 
Nacional 
2020

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 9

O diretor-geral da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
Adriano Furtado, informou 
que o órgão deve convocar 
novos concursados este ano. 
Ele destacou que o governo 
federal empossou mais de 1,5 
mil servidores na PRF para 
atuação em 2019. “Tínhamos 
uma previsão de ingresso de 
500 profissionais. Conseguimos 
fazer o maior curso de forma-
ção, foram 1.565 profissionais. 
Diferentemente da previsão 
orçamentária, por um esforço 
de governo, nós nomeamos 
mil policiais e o restante são 
servidores que estão na con-
dição sub judice – que estão 
sendo nomeados conforme as 
decisões judiciais”, ressaltou. 

“Nós temos um concurso 
ainda válido, uma turma re-
manescente e a busca nossa 
é de iniciar um processo de 
formação para contratar. Existe 
até uma previsão orçamentá-
ria para isso”, acrescentou o 

Polícia Rodoviária Federal deve 
convocar novos servidores este ano

diretor-geral ao afirmar que a 
ação repressiva, com aplica-
ção de multas, é importante 
para mudar o comportamento 
dos motoristas, mas não é a 
única solução adotada pela 
instituição.

“Acreditamos muito em um 

processo de sensibilização, 
de educação, um processo de 
atuações preventivas. Eu vejo 
que tem muito espaço para 
nós crescermos, integrando a 
população – especialmente os 
motoristas, sejam eles de [car-
ros de] passeio, sejam veículos 

profissionais para a gente cons-
truir uma pauta com o outro”, 
disse o diretor ao destacar que 
a PRF não tem interesse algum 
em aplicar multas. “A multa é 
uma ferramenta que nós utili-
zamos. É necessária, mas não é 
a única ferramenta. Nós temos 
várias ações que são realizadas, 
especialmente no processo de 
educação”, destacou.

Para o diretor-geral, a mu-
dança de comportamento dos 
motoristas poderia contribuir 
de forma positiva na ocorrência 
de acidentes. “Agora, a ação 
repressiva é importante para 
mudar comportamento. O 
comportamento é o que está 
mais fácil de contribuir, mas 
não é tão simples de envolver 
as pessoas, de mudar hábitos 
simples. Nós temos hoje um 
problema muito complexo que 
é o uso do celular, que tem 
sido uma causa importante 
de ocorrência de acidentes”, 
disse (ABr).

“Temos um concurso ainda válido, uma turma remanescente e 
iniciaremos um processo de formação para contratar”, 

disse o diretor-geral.
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O Brasil deve registrar cerca 
de 625 mil novos casos de cân-
cer por ano de 2020 a 2022. A 
estimativa foi divulgada ontem 
(4) pelo Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). Somente entre 
a população infantojuvenil são 
esperados 8.460 novos casos 
por ano no mesmo período. 
A publicação Estimativa de 
Incidência de Câncer no Brasil 
mostra que o câncer de pele não 
melanoma deve permanecer 
como o mais incidente, com a 
expectativa de 177 mil novos 
casos por ano. 

Em seguida, está com o cân-
cer de mama, próstata, com 66 
mil casos cada; cólon e reto, 
com 41 mil casos; traquéia, 
brônquio e pulmão, com 30 
mil; e estômago, com 21 mil. 
O Brasil apresenta um declínio 
dos tipos de câncer associados 
a condições socioeconômicas 
desfavoráveis. Em algumas re-
giões, no entanto, as ocorrências 
persistem. É o caso do câncer de 
colo de útero, na Região Norte. 

Enquanto no Brasil esse tipo 
de doença está em terceiro 
lugar, no Norte é o segundo 
mais incidente, atrás apenas 
do câncer de mama. 

Um a cada três casos de cân-
cer poderiam, segundo o Inca, 
ser evitados pela redução ou 
eliminação de fatores de risco, 

Brasil terá 625 mil 
novos casos de câncer 

por ano até 2022

como, por exemplo, tabagismo 
e obesidade. A estimativa para 
o próximo triênio aumentou 
em relação à última projeção, 
quando 600 mil novos casos 
eram esperados por ano em 
2018 e 2019.A primeira publica-
ção é feita para o triênio. Antes, 
a projeção era calculada a cada 
dois anos.A mudança ocorreu 
devido à disponibilidade de 
informações, mais confiáveis. 
O instituto também calculou 
a incidência da doença para a 
população infantojuvenil. 

Segundo o instituto, a maior 
incidência pode ocorrer entre 
meninos, com 4.310 novos casos 
por ano. Entre meninas, devem 
ser registrados 4.150 novos 
casos. A incidência deverá ser 
maior na Região Sul, seguida 
pelas regiões Sudeste, Centro-
-Oeste, Nordeste e Norte (ABr).

André Tambucci/Fotos Públicas
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O boom das fintechs chegou ao Brasil e segue por aqui em seu auge. 
De acordo com o último levantamento do Radar FintechLab, houve um 
aumento de 33% no número dessas instituições entre agosto de 2018 
e junho de 2019. A adesão a esses serviços foi grande, em parte por 
fornecerem benefícios e facilidades para atividades do dia a dia, mas 
também em virtude do grande número de desbancarizados no país - 
45 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Locomotiva.   

A revolução dos pagamentos

A Entrega da Declaração Imposto de Renda Pessoa Física 2020 - Ano 
Base 2019 já é uma realidade para grande parte dos contribuintes bra-
sileiros. O período de entrega é de 2 de março até 30 de abril. Contudo, 
é importante se antecipar e já separar os documentos, garantindo a 
melhor restituição ou menor pagamento e minimizando os riscos de 
malha fina.    

Novidades no IRPF para 2020

Com as novas gerações chegando ao mercado de trabalho, as 
empresas estão se adequando e repensando os seus modelos 
de negócios. Diante dessas mudanças, as exigências para os 
processos de recrutamento de trainees também evoluíram. 
De acordo com a Mazars, auditoria e consultoria empresarial, 
requisitos-chaves para a contratação são habilidades interpes-
soais, boa comunicação, capacidade de aprendizado e resolução 
de problemas.   

Os trainees mudaram

Gestão

12 ERROS 
FATAIS 
na gestão 
empresarial 
que podem 
arruinar seu 
negócio 

    Leia na página 6

Tratamento de esgoto
O governador João Doria entre-

gou ontem (4) as obras que ampliam 
a coleta e o tratamento de esgoto 
nas zonas central e do centro ex-
pandido. O complexo conta com o 
Interceptor Tietê 7 – túnel construí-
do sob a Marginal Tietê –, a Estação 
Elevatória de Esgoto Piqueri, o 
novo Coletor-Tronco Anhangabaú 
e o Interceptor Tamanduateí. O 
empreendimento beneficia cerca 
de 2,2 milhões de pessoas. 

Só para a população 
infantojuvenil são esperados 
mais de 8 mil casos por ano.
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https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/12-erros-fatais-na-gestao-empresarial-que-podem-arruinar-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/simples-nacional-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-trainees-mudaram-nova-geracao-traz-um-protagonismo-mais-coerente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-novidades-no-irpf-para-2020-e-quem-esta-obrigado-a-declarar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-revolucao-dos-pagamentos-e-a-nova-relacao-com-o-dinheiro/



