
Em se plantando... 
Se recebe

Tudo o que fazemos 
são como sementes 
plantadas que trarão a 
colheita

O reconhecimento da 
atividade desenvol-
vida pela natureza, 

aqui na Terra, bem como 
em todos os planetas, sóis, 
estrelas, cometas, galáxias 
e buracos negros, é um 
processo que requer esforço 
para a compreensão de que 
tudo está interconectado 
para que as Leis perfeitas, 
porém bem simples, que 
regem a atividade da natu-
reza e dos seres humanos, 
se cumpram incondicional-
mente. 

“Em se plantando... se 
recebe”, o novo livro de 
José Guimarães Duque 
Filho mostra, com belas 
imagens, a aplicação da lei 
natural: tudo o que fazemos 
são como sementes planta-
das que trarão a colheita. 
Um pequeno livro no qual 
o autor busca a repara-
ção do muito que fizemos 
em oposição a essas leis 
naturais que visam o bem 
da humanidade. Entender 
essas leis, pô-las na nossa 
vida cotidiana em todas as 
situações, é dever do ser 
humano. 

O planeta Terra também 
está recebendo o que foi 
plantado pela humanidade, 
seja no ambiente da nature-
za, seja na vida econômica e 
social a qual, como um todo, 
permanece embrutecida e 
meio sem rumo. A época 
é áspera e hostil. Cada vez 
menos percebemos ações 
nascidas no eu interior, o 
espírito. O raciocínio co-
manda as ações que mais 
parecem ser programadas. 
Os aspectos materiais domi-
naram o espiritual ganhan-
do supremacia. Não houve 
o polimento na convivência 
para adquirir autodomínio e 
nobreza como era esperado. 

Há quem diga que a ge-
ração que está saindo da 
adolescência tem outras 
percepções, e não possuem 
o mesmo ímpeto das ge-
rações anteriores. Muitos 
jovens são reativos, mas 
fogem da lei do movimento, 
descontentes com a vida, 
pouco interessados em bus-
car o saber do significado 
dela. Lamentavelmente, no 
mundo todo as novas gera-
ções estão diferentes, mas 
no Brasil o estrago foi gran-
de com falhas na educação, 
falta de responsabilidade de 
pais e mães, e muitos apelos 
negativos na mídia.

Os avanços na TI pos-
sibilitam a aceleração e 
aumento de tudo que é 
lançado globalmente sobre 
a mente dos seres humanos, 
havendo mais mentiras do 
que verdades despertando 
o interesse. Os aconteci-
mentos estão indo no ga-
lope, o tempo encurta, as 
pessoas estão pressentindo 
quanto tempo já perderam 

com coisas inúteis. O que 
está faltando para que elas 
despertem da estagnação 
espiritual? Aqueles que se 
esforçam para alcançar o 
autoaprimoramento têm 
muitos inimigos que tra-
balham para as trevas para 
desviá-los do caminho da 
Luz.

As trevas envolveram a 
Terra. Loucura e insensatez 
tendem a aumentar, geran-
do o caos. Se não ficarmos 
vigilantes, o aumento do 
estresse, os descontenta-
mentos e a tristeza acabarão 
moldando o nosso querer. 
Perde-se a esperança de 
que os desencontros pos-
sam ser amenizados pela 
generosidade. As novas ge-
rações encontram o terreno 
minado e vão avançando em 
meio às trevas.

Estamos enfrentando cri-
ses em todos os setores da 
vida humana, como fruto da 
falta de maturidade espiri-
tual. Da economia ao meio 
ambiente. Dos conflitos 
regionais à violência urba-
na. Estamos distantes da 
evolução que possibilitaria 
a convivência harmoniosa 
e pacífica, tornando as 
condições de vida cada vez 
melhores, com mais beleza, 
resultante da atuação de 
seres humanos evoluídos. 

Ampliam-se as vendas 
dos antidepressivos e an-
siolíticos. As pessoas têm de 
prestar atenção ao metafí-
sico para barrar os traumas 
que querem invadir as suas 
mentes. Perceber isso cla-
ramente deveria nos levar 
à busca do saber sobre o 
significado da vida e à des-
coberta das motivações que 
impulsionam a nossa vonta-
de e atos; enfim, à percepção 
da necessidade de buscar a 
cura psico-espiritual para 
sermos sadios de corpo e 
alma.

A educação segue cada 
vez mais na direção do ma-
terialismo e da economia 
deixando o humano de lado. 
A liberdade plena requer o 
saber amplo sobre o signifi-
cado da vida. "Conhecereis 
a Verdade e ela vos liberta-
rá”. Onde buscar a Luz da 
Verdade neste mundo domi-
nado pelo dogmatismo, fake 
news e teorias engendradas 
pelo raciocínio, impostas 
coercitivamente aos seres 
humanos? 

O importante é olhar para 
a realidade e saber como a 
vida e suas leis funcionam, 
pois as teorias, muitas 
vezes, fogem da naturali-
dade e perdem a clareza e 
simplicidade, afastando-nos 
da vida real e da gratidão ao 
solo onde tivemos a graça 
de nascer.
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Diante do perigo emi-
nente, como empre-
sas e gestores de RH 

devem proceder? Epidemias 
e pandemias causam es-
tresse, ansiedade e muita 
preocupação entre os fun-
cionários e gestores. E a 
prioridade da gestão do RH é 
cuidar sempre do bem estar 
dos colaboradores. 

De acordo com a especia-
lista em gestão de pessoas 
Silvana Fernandes, Head de 
RH da Pontomais – empresa 
de tecnologia para RH, a me-
lhor forma para lidar com si-
tuações como essas é buscar 
soluções antecipadas e criar 
um plano de ação. Com isso, 
foram separadas os maiores 
questionamentos em relação 
a como pode ser feita uma 
estratégia de prevenção na 
empresa, sem que os funcio-
nários sejam prejudicados de 
alguma forma:           
 1) O que a gestão de 

RH precisa fazer 
para os funcioná-
rios se sentirem 
seguros no ambien-
te de trabalho? - É 
imprescindível que se 
espalhe informativos 
com dicas de higiene 
e prevenção em am-
bientes de uso comum 
da empresa. Disparar 
e-mails diários com 

A melhor forma é buscar soluções antecipadas e 
criar um plano de ação.
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Promover a troca de experiências e de 
boas práticas no combate à corrupção. Esse 
foi o principal objetivo de reunião realizada 
entre integrantes do Departamento de 
Assuntos Internacionais (DAI) da Procura-
doria-Geral da União (PGU) e membros da 
Agência Francesa Anticorrupção (AFA). O 
encontro também serviu para que fossem 
discutidos projetos de cooperação entre as 
instituições com a finalidade de aperfeiço-
ar o enfrentamento à corrupção nos dois 
países. Uma das experiências de sucesso 
desenvolvida pela AGU foi a criação, em 
2009, do Grupo Permanente de Atuação 
Proativa, equipe de dedicação exclusiva 
que atua na recuperação de recursos des-
viados de instituições públicas. 

A atuação do grupo possibilitou que o 
êxito nas cobranças judiciais por atos de 
improbidade administrativa passasse de 
1% para 15% em um período de apenas 
três anos. No ano passado, foram criados 
escritórios regionais de dedicação exclu-
siva de combate à corrupção. Com isso, 
membros da AGU que atuavam em casos 
de corrupção espalhados pelas diversas 
varas do país passaram a se concentrar 
nos chamados Grupos Regionais, que atu-
am em cada uma das cinco procuradorias 
regionais da União.

A reestruturação mostrou resultados 
positivos. Em 2019, a AGU ajuizou 200 
ações de improbidade administrativa, por 
meio das quais são cobrados R$ 4,1 bilhões 
de pessoas que cometeram irregularida-
des. O valor é quase seis vezes maior do 
que os R$ 713 milhões registrados no ano 
anterior. A expectativa é de que mais 22 
acordos sejam celebrados até o final de 
2020, resultando em um total de R$ 25 

Em 2019, a AGU ajuizou 200 ações de 
improbidade administrativa.
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Profissionais de diferentes idades possuem objetivos e prefe-
rências particulares quando se trata do mercado de trabalho. 
Um estudo recente da Randstad, líder global em solução de 
recursos humanos, analisou os perfis geracionais para entender 
o que buscam no mundo corporativo. 

Quando questionados sobre o que procuram em uma empresa, 
a pesquisa revelou que 37% da geração Z, perfis entre 18 e 24 
anos, buscam boas oportunidades de treinamento. 

Já entre os Boomers, profissionais de 55 a 64 anos, 57% optam 
por melhores oportunidades de carreira. Esse número é menor 
na geração dos Milênios, de 25 a 34 anos, em que 27% preferem 
um empregador bem localizado, e na geração X, de 35 a 54 anos, 
onde 32% consideram o regime flexível um fator importante. 

Na avaliação sobre os motivos pelos quais os colaboradores 
permanecem ou saem de uma organização, a pesquisa da 
Randstad apresentou diversos elementos. Na geração Z, 34% 
ficam quando o empregador possui uma administração robusta 
e 25% saem por falta de desafios suficientes no emprego; 52% 
da geração X permanecem na empresa por salário e benefícios 

Coronavírus: como as 
empresas devem proceder?
Foi declarada pela OMS que o novo coronavírus, COVID-19, é uma pandemia. No Brasil, todas as 
atenções estão voltadas para a proliferação da doença

coronavírus. Nos itens 
previstos, questões 
como isolamento e 
quarentena são indi-
cados para casos con-
firmados e de suspeita. 
Dentre as medidas ca-
bíveis à gestão de RH, 
o home office pode ser 
uma saída para que o 
colaborador em casos 
de suspeita trabalhe 
de casa. Em casos de 
atestado médico e 
quando o colaborador 
não conseguir exercer 
suas funções, o período 
de ausência deve ser 
contabilizado como 
falta justificada.

 4) Como preparar a 
equipe de RH para 
lidar com essa de-
manda de faltas? 
- No caso de falta de 
gestores, o ideal é que 
as atividades de lide-
rança sejam assumidas 
pelo funcionário que 
ocupa o cargo acima 
desse gestor. Distribuir 
essas funções entre os 
colaboradores da equi-
pe pode ser prejudicial 
para a empresa por 
que isso pode travar o 
andamento do trabalho 
e sobrecarregar o time. 

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

atualizações sobre o 
vírus evita fake news e 
desespero entre os co-
legas. Espalhar álcool 
em gel pelos lugares e 
manter os ambientes 
arejados é o ideal para 
o momento, então abra 
todas as janelas do es-
paço e adote o uso de 
ventiladores ao invés 
de ar condicionado.  

 2) Se um funcionário 
é identificado com 
coronavírus, o que a 
empresa deve fazer? 
-  Nesse caso, o primeiro 
procedimento a ser se-
guido é verificar se ele 
esteve na empresa num 
período de 14 dias antes 
do diagnóstico. Caso ele 

tenha comparecido, é 
importante encaminhar 
todos os funcionários 
para exames preventi-
vos. Outro ponto fun-
damental que deve ser 
levado em consideração 
é a higienização do local 
de trabalho. O ideal 
é que a limpeza seja 
realizada pelo menos 
24 horas antes da volta 
dos funcionários para o 
local.

 3) Os funcionários po-
dem trabalhar em 
home office? - A 
lei Nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, 
conta com uma lista-
gem de procedimentos 
emergenciais contra o 

Advocacia-Geral troca experiências de 
combate à corrupção com agência francesa

Faturamento 
de operadoras de 
turismo cresceu 1,4% 

A Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo (Bra-
ztoa) divulgou que o fatura-
mento das empresas do setor 
aumentou 1,4% em 2019, e 
somou R$ 15,1 bilhões. Apesar 
do crescimento, houve redução 
de 1,4% no número de viajantes 
- foram 6,5 milhões durante o 
ano. O presidente da associação, 
Roberto Nedelciu, avaliou que a 
contradição entre os números 
pode ser explicada pela desva-
lorização do real frente ao dólar.

"Apesar de a gente ter um 
número menor de viajantes por 
causa da influência do câmbio, as 
pessoas que viajaram gastaram 
mais". O movimento de turistas 
no ano passado também foi im-
pactado pela menor quantidade 
de feriados prolongados, o que 
foi sentido principalmente pelo 
turismo doméstico. Segundo a 
pesquisa, houve queda de 2,3% 
no número de passageiros para 
destinos nacionais, que chegou 
a 4,8 milhões. As rotas nacionais 
atraíram 73,8% do total de viajan-
tes. Em termos de faturamento, 
o turismo doméstico gerou R$ 
9 bilhões para as operadoras de 
turismo, com um crescimento de 
0,4%. Em relação ao faturamento 
total do setor, as viagens nacio-
nais representam 59,7% (ABr).

bilhões em ressarcimentos com empre-
sas investigadas pela prática de crimes 
previstos na Lei Anticorrupção e na Lei 
de Licitações.

Segundo Beatriz Figueiredo Campos da 
Nóbrega, Advogada da União que atua no 
DAI, os membros da AFA também apre-
sentaram as experiências do órgão no 
combate à corrupção. Criada em 2016, 
a agência é responsável por zelar pela 
aplicação da lei anticorrupção da Fran-
ça. “Eles nos mostraram como a agência 
atua institucionalmente e na prática, 
agindo principalmente no controle e na 
assistência junto a organismos públicos 
e privados”.

A lei anticorrupção francesa tem entre 
seus objetivos proteger as empresas france-
sas de práticas ilegais, sobretudo no cenário 
internacional. Isso impacta diversos países, 
inclusive o Brasil, pois a legislação abrange 
também as sucursais internacionais de 
grupos franceses no exterior. Estão sujei-
tas à lei as organizações com faturamento 
consolidado superior a 100 milhões e com 
mais de 500 funcionários (AC/AGU).

O que as gerações esperam do mercado de trabalho

37% da geração Z, perfis entre 18 e 24 anos, buscam boas 
oportunidades de treinamento.
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quando a organização oferece poucos benefícios ou nenhum. 

O quesito que avaliou onde gostariam de trabalhar mostrou 
que um emprego efetivo em grandes empresas pode não ser o 
desejo de todas as gerações. Nessa categoria, 45% da geração 
Z responderam que preferem trabalhar em multinacionais, 
enquanto 8% dos milênios preferem atuar em startups e 28% 
dos Boomers preferem ter o próprio negócio. Já na geração X, 
14% não têm grande preferência. 

Para o CEO da Randstad, Fabio Battaglia, os novos profissio-
nais anseiam por novidades, seja na vida corporativa ou pessoal. 
“A geração mais experiente, que já tem uma boa vivência de 
mercado, opta por boas oportunidades da carreira, empresas 
bem estruturadas ou um negócio próprio consolidado, mas que 
ofereçam segurança e estabilidade na vida profissional. Já as 
gerações mais jovens preferem algo que proporcione desafios 
e aprendizados, além de bons benefícios enquanto trabalharem 
em uma determinada empresa”. Fonte e mais informações: 
(www.randstad.com.br).

atraentes e 37% perdem o interesse por falta de reconhecimento 
ou recompensas.

Entre os Boomers, 38% continuam quando a companhia tem 
saúde financeira ou promove um ambiente de trabalho agradável 
e 33% saem por terem poucas alternativas flexíveis de trabalho; já 
na geração dos Milênios, 32% dos colaboradores optam por ficar 

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convo-
cação Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária 
Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em assembleia 
geral ordinária, no dia 06 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede so-
cial na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Rela-
tório da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 11 de março de 2020. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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