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PÁGINA 04FAMOSOS
Vangelis fez a trilha sonora definitiva dos 
nossos momentos de superação

TEMPO HOJE Brasília Goiânia PalmasMáxima 25ºC Mínima 9ºC
Tendência Estável

Máxima 28ºC Mínima 11ºC
Tendência Estável

Máxima 32ºC Mínima 20ºC
Tendência Estável
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Autor de “God Save The Queen”, Johnny 
Rotten diz que sente orgulho 
da Rainha Elizabeth

PREVISÃO DE NOVOS EMPREGOS

Conselho do FCO aprova R$ 113 milhões 
em empréstimos ao agronegócio goiano
Valor equivale à soma dos recursos previstos em 108 cartas-
consultas aprovadas durante reunião realizada na última 
terça-feira (17/05), em Goiânia. Pedidos de outros segmentos 
da economia foram retirados de pauta, já que governo busca 
redução de encargos
SIC

Crédito vai beneficiar 55 municípios goianos e gerar 341 empregos

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO
Alego aprova projeto que reestrutura carreira e 
cria 621 novos cargos no Corpo de Bombeiros Militar
Secom

Alego aprova projeto de lei do Governo de Goiás que prevê a criação de 621 novos 
cargos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
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NETFLIX

Sandman 

Durante uma en-
trevista com a revista 
Empire, o criador dos 
quadrinhos originais 
de Sandman, Neil Gai-
man, disse que a próxima 
adaptação para a TV tem 
como objetivo surpreen-
der os espectadores.

“Se você não gostou 
de um episódio de Game 
of Thrones, provavel-
mente não vai gostar de 
nenhum outro episódio”, 
explicou ele. “Com Sand-
man, é tudo uma questão 
de surpreendê-lo. É tudo 
sobre reinventar-se. É so-
bre levá-lo em uma via-
gem na qual você nunca 
esteve antes.”

Gaiman também acres-
centou que a série adota 
uma abordagem de troca 
de gênero, que muda as 
coisas a cada episódio.

“Você assiste ao episó-
dio 1 e pensa: ‘Ah, enten-
di isso é como Downton 
Abbey, mas com magia’”, 
disse ele. “Então você se 
perguntará: ‘Que diabos é 
isso?’ no episódio 2, quan-
do você conhece Gregory, 
o Gárgula, em Sonhar. O 
episódio 5 é tão sombrio 
e traumático quanto qual-
quer coisa poderia ser, en-
tão você tem o episódio 
6, que provavelmente é o 
mais agradável de todos 
os episódios.”

Certamente parece 
muito para absorver, mas 
isso é definitivamente algo 
diferente e bom.

Os quadrinhos de 
Sandman foram publi-
cados pela primeira vez 
em 1988 pela DC e pelo 
escritor Neil Gaiman. Um 
conto de fantasia estre-
lado pela representação 
antropomórfica de enti-
dades metafísicas, algo 
que há muito tempo é 
considerado complicado 
de trazer para as telas. Ex-
plorando a vida, a morte 
e a natureza metafísica 
dos sonhos, Sandman é 
um épico bem extenso.

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
Uma Dobra No Tempo  
- Meg Murry e seu 
irmãozinho, Charles 
Wallace, ficaram sem 
o seu pai cientista, 
o senhor Murry, há 
cinco anos, desde 
que ele descobriu um 
novo planeta e usou 
o conceito conhecido 
como tesseract para 
viajar para lá. Aliadas 
do colega de classe de 
Meg, Calvin O’Keefe, 
e guiadas pelos três 
misteriosos viajantes 
astrais conhecidos como 
Sra. Whatsit, Sra. Who e 
Mrs. Which, as crianças 
iniciam uma perigosa 
jornada para um planeta 
que possui todo o mal 
no universo.

DOMINGO MAIOR
Herança De Sangue 
- Um ex-presidiário se 
reúne com sua filha 
rebelde de 16 anos, de 
quem estava afastado, 
para protegê-la de 
traficantes de drogas que 
estão tentando matá-la.

CINEMAÇO
Kill Bill - Volume 1 - A 
espadachim conhecida 
como “A Noiva” é uma 
das assassinas lideradas 
pelo misterioso Bill. 
Grávida, ela decide deixar 
o grupo, mas seus antigos 
companheiros se viram 
contra ela e a atacam 
durante o seu casamento. 
Após cinco anos em 
coma, ela parte em busca 
de vingança.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE 
Quatro Vidas De Um 
Cachorro - Um cachorro 
morre e reencarna várias 
vezes na Terra. Embora 
encontre novas pessoas e 
viva muitas aventuras, ele 
mantém sempre o sonho 
de reencontrar o primeiro 
dono, Ethan, seu maior 
amigo e o grande amor de 
sua vida.

TELA QUENTE
Podres De Ricos - Rachel 
Chu é uma professora de 
economia nos Estados 
Unidos e namora Nick 
Young há algum tempo. 
Quando Nick convida 

Rachel para ir ao 
casamento do melhor 
amigo em Singapura, 
ele esquece de avisar 
à namorada que, como 
herdeiro de uma fortuna, 
ele é um dos solteiros 
mais cobiçados do local, 
colocando Rachel na 
mira de outras candidatas 
e da mãe de Nick, que 
desaprova o namoro.

CORUJÃO I
Em Busca De Um Lar - 
Aos oito anos de idade, 
Apple abandonou a 
casa de sua mãe, uma 
prostituta viciada em 
drogas, e passou a morar 
em lares adotivos. Durante 
toda a adolescência, a 
garota guardou uma carta 
do pai rico que ela nunca 
conheceu. Apple parte em 
busca deste homem, mas, 
quando anuncia que está 
grávida de um rapaz que 
conheceu nas ruas, seu 
pai biológico sugere que 
ela recorra ao aborto, e 
Apple foge novamente. 
Entre novos lares 
adotivos e a proteção 
de um padre, ela tenta 
reconstruir a sua vida.
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PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO
Alego aprova projeto que reestrutura carreira e 
cria 621 novos cargos no Corpo de Bombeiros Militar
Secom

PREVISÃO DE NOVOS EMPREGOS

FRIO

Conselho do FCO aprova R$ 113 milhões 
em empréstimos ao agronegócio goiano

CimehGO prevê temperaturas abaixo do 
esperado para o mês de maio em todo o Estado

Valor equivale à soma dos recursos previstos em 108 cartas-consultas aprovadas 
durante reunião realizada na última terça-feira (17/05), em Goiânia. Pedidos de 
outros segmentos da economia foram retirados de pauta, já que governo busca 
redução de encargos

DA REDAÇÃO -  Em mais uma 
reunião Ordinária do Con-
selho de Desenvolvimento 
do Estado (CDE) e Câmara 
Deliberativa do FCO, reali-
zada na última terça-feira 
(17/05), em Goiânia, foram 
aprovadas 108 cartas-con-
sultas para empréstimos 
que totalizaram R$ 113,5 
milhões destinados ao 
agronegócio. A previsão é 
de que 341 novos empregos 
diretos sejam gerados em 55 
municípios goianos. 

Jataí lidera a lista de 
maiores valores autorizados 
para financiamentos. Entre 
os quinze primeiros estão 
também Rio Verde, Goia-
tuba, Montividiu, Vicenti-
nópolis, Edealina, Goiás, 
Inaciolândia, Porangatu, Sil-
vânia, Novo Planalto, Itum-
biara, Doverlândia, Nova 
Crixás e Cachoeira Dourada. 
As atividades contempla-
das são produção de grãos, 
bovinocultura de corte, ca-
na-de-açúcar, bovinocul-
tura de leite e suinocultura. 
A maior demanda dos pro-
ponentes é por máquinas e 
implementos agrícolas. 

OUTROS SEGMENTOS
O CDE também decidiu, 

a partir de uma solicitação 
do presidente do conselho 
e titular da Secretaria da Re-
tomada, César Moura, pedir 
vistas de todas cartas, 21 no 
total, que seriam delibera-
das para o setor empresarial 
não-rural. A decisão foi to-
mada como forma de ma-

nifestar insatisfação com os 
atuais encargos financeiros 
incidentes sobre as opera-
ções de crédito para outros 
segmentos da economia. 

Segundo Moura, espe-
rava-se que os juros para 
essa modalidade de finan-
ciamento fossem próximos 
dos cobrados para o setor 
rural. No entanto, o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) definiu taxas com 
variação entre 8,62%, mí-
nimo; e o máximo, para 
capital de giro, que chega 
a 17,08%, o que inviabiliza 
o crédito para muitas em-
presas. 

Para resolver a situação, 
de acordo com o subsecre-
tário de Fomento e Com-
petitividade da SIC, Wendel 
Garcia, o conselho vai pedir 
ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento (Condel) 
a revisão de metodologia de 
cálculo das taxas. “O Gover-
no de Goiás, por intermé-
dio do governador Ronaldo 
Caiado, fez a sua parte ao 
solicitar a mudança. Pre-

cisamos fortalecer o setor 
rural, sim. Mas também te-
mos de dar condições para 
o empresariado que está nas 
cidades e precisa de propos-
tas com juros mais em con-
ta”, defendeu. 

O Fundo Constitucio-
nal do Centro-Oeste (FCO) 
foi criado pela Constituição 
Federal de 1988 e regula-
mentado pela Lei nº 7.827, 
de 27/09/1989. Seu objetivo 
é promover o desenvolvi-
mento econômico e social 
dos estados de Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do 
Sul e do Distrito Federal, 
mediante programas de 
financiamento aos setores 
produtivos. É dividido em 
duas modalidades, FCO 
Empresarial e FCO Rural, 
abastecidas com recursos 
provenientes de alíquotas 
de 0,6% do Imposto de Ren-
da (IR) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI), bem como dos retor-
nos dos financiamentos. 

COM INFORMAÇÕES 
DA SIC/GO

DA REDAÇÃO  - A Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) aprovou com 
27 votos favoráveis, nes-
ta quarta-feira (18/05), o 
projeto de lei nº 2163/22, 
que prevê a criação de 621 
novos cargos para o Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (CBMGO). 
De autoria do Governo de 
Goiás, o projeto reestrutura 
a carreira de oficiais e pra-
ças da corporação, criando 
possibilidade de promoção 
para aqueles que se enqua-
dram nas regras do Estatuto 
dos Bombeiros Militares. O 
texto foi elaborado em con-
junto com a Secretaria de 
Estado da Segurança Públi-
ca (SSP-GO) e o CBMGO. 

“É um projeto de reestru-
turação total, que faz com 
que os integrantes da corpo-
ração possam almejar cargos 
maiores e progredir na carrei-
ra para que haja uma melhor 
proporção entre todos”, disse 
Caiado. Ele ressalta que os 
Bombeiros são “uma insti-
tuição que goza de respeito 
nacional e, por isso, merece 

ser valorizada”. Agora, o pro-
jeto torna-se lei e entra em vi-
gor assim que for sancionado 
pelo governador.

O projeto aprovado con-
tribui para a continuidade 
do processo de expansão e 
desenvolvimento organiza-
cional do Corpo de Bom-
beiros em território goiano. 
A última reestruturação do 
quadro de oficiais e praças 
ocorreu há 10 anos, o que 
provocou a estagnação 
das carreiras. Atualmente, 
as promoções no Corpo de 
Bombeiros ocorrem quando 
alguém é transferido para a 
reserva remunerada. Agora, 
621 bombeiros militares po-
derão subir na hierarquia. 

Entre os anos de 2019 e 
2021, foram promovidos em 
média 130 oficiais. Neste ano, 
de acordo com a lei vigente, 
seria permitida a promoção 
de apenas 30 oficiais. Agora, 
a reestruturação aprovada 
da Assembleia resolve essa 
limitação, ampliando o nú-
mero de oficiais de comando, 
oficiais de saúde, oficiais ad-
ministrativos e praças. 

O aumento do quadro e 
o avanço do efetivo na hie-
rarquia contribuem para 
aumentar a capilaridade no 
Estado. O objetivo é instalar 
unidades operacionais em 
mais 18 municípios até 2031. 
Entre eles, Acreúna, Alexâ-
nia, Alto Paraíso de Goiás, 
Anicuns, Aragarças, Bom 
Jesus de Goiás, Cidade Oci-
dental, Cocalzinho de Goiás, 
Hidrolândia, Itapaci, Itapu-
ranga, Jussara, Mozarlândia, 
Novo Gama, Padre Bernardo, 
Piracanjuba, São Simão e Val-
paraíso de Goiás. 

Em 2022, a corporação 
está presente em 45 cidades, 
com 52 unidades operacio-
nais e 2,4 mil bombeiros mi-
litares no quadro de efetivos. 
O impacto financeiro para 
a criação dos cargos já está 
em consonância com o pla-
nejamento de promoções do 
Corpo de Bombeiros Militar 
estabelecido pela Secretaria 
de Estado da Economia em 
2021, que previu R$ 920 mil 
para promoções. 

COM INFORMAÇÕES 
DA SECOM/GO

O Centro de Informa-
ções Meteorológicas e Hi-
drológicas do Estado de 
Goiás (CimehGO), ligado 
à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad), prevê a ocorrên-
cia de temperaturas abaixo 
do esperado para o mês de 
maio em todas as regiões 
do Estado. Nesta quinta e 
sexta-feira a mínima chegou 
a 5ºC, segunda menor tem-
peratura registrada desde 
1994, quando uma frente 
fria fez com que  os goia-
nienses sentissem um frio 
de 2,6ºC.

A madrugada da última 
quarta-feira teve a menor 
temperatura de 2022 na ca-
pital. Em Mineiros, no Su-
doeste goiano o frio foi mais 
intenso, chegando a 4,8ºC. 
Até mesmo cidades em que 
o clima tradicionalmente é 

mais quente, como no caso 
de Porangatu, no Norte do 
Estado, as quedas estão sen-
do mais acentuadas. Até o 
fim de semana o município 
pode registrar temperatura 
mínima em torno de 13ºC.

Titular da Semad, a se-
cretária Andréa Vulcanis 
ressalta a importância dos 
prognósticos elaborados 
com antecedência de até 
15 dias pelo CimehGO. Por 
meio dos boletins informa-
tivos é possível antever de-
sastres e traçar estratégias 
e políticas de governo no 
sentido de mitigar os danos 
causados por fenômenos 
naturais. É o caso, por exem-
plo, da parte centro/sul do 
Estado, onde temperaturas 
abaixo de 5ºC favorecem a 
formação de geadas e, com 
isso, ocasionar danos às 
lavouras. Na semana pas-
sada, após o alerta de bai-

xas temperaturas feito pelo 
CimehGO, uma reunião de 
alinhamento de ações foi 
realizada para que medidas 
emergenciais fossem ado-
tadas pelas defesas civis do 
Estado e dos municípios, 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Goiás (CBMGO), Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), prefeituras e 
demais órgãos da Adminis-
tração Pública. “Isso mostra 
a proatividade do Governo 
de Goiás para que as conse-
quências desse frio intenso 
sejam mitigadas”, enfatiza 
Andréa Vulcanis. 

Segundo o gerente do 
CimehGO, André Amorim, a 
massa de ar polar, que coin-
cidiu com a passagem de 
um ciclone extratropical no 
Sul do país, deve trazer mais 
umidade, com ventos fortes 
e temperaturas baixas. COM 
INFORMAÇÕES DA SEMAD

SIC

Crédito vai beneficiar 55 municípios goianos 
e gerar 341 empregos

Alego aprova projeto de lei do Governo de Goiás que prevê a criação de 621 novos 
cargos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
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Vangelis fez a trilha sonora definitiva 
dos nossos momentos de superação

O compositor e músi-
co grego Evángelos Odys-
séas Papathanassiou, co-
nhecido como Vangelis, 
dono de marcantes trilhas 
sonoras no cinema como 
em “Carruagens de Fogo” 
e “Blade Runner”, morreu 
aos 79 anos.

Nascido em 1943 na ci-
dade grega de Volos, Van-
gelis chegou a ganhar um 
Oscar pela trilha sonora 
de “Carruagens de Fogo” 
(1981), em 1982. No ano 
que levou uma estatueta do 
Oscar sua música fica mar-
cante novamente, desta vez 
pela trilha de “Blade Run-

ner” (1982). No currículo, o 
aclamado compositor gre-
go fez ainda músicas para 
missões espaciais da NASA 
(Administração Nacional da 
Aeronáutica e Espaço dos 
Estados Unidos) em 2001 
e em 2013, instituição que 
deu a ele uma Medalha de 
Serviço Público Excepcio-
nal. O primeiro-ministro da 
Grécia, Kyriákos Mitsotákis, 
lamentou a morte do artista: 
“Vangelis Papathanassiou 
não está mais conosco. O 
mundo da música perdeu 
o [artista] internacional 
Vangelis”. “Para nós gregos, 
porém, saber que o seu se-

gundo nome era Odisseia 
[de Odisseu, Ulisses em 
português] significa que ele 
continuou na sua grande 
viagem pelas ‘Carruagens 
do Fogo’. De lá, ele irá nos 
enviar sempre as notas mu-
sicais dele”, complementou 
a autoridade.] ”Vangelis Pa-
pathanassiou foi um impor-
tante compositor grego que 
se apresentou a nível global. 
Nos despedimos com um 
grande ‘obrigado’ pelo que 
ele trouxe para a música, a 
sociedade e para a Grécia”, 
homenageou Nikos Den-
dias, ministro de relações 
exteriores da Grécia.

Autor de “God Save The Queen”, 
Johnny Rotten diz que sente 
orgulho da Rainha Elizabeth

n Maria Reis

4

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A 21ª Goiânia Mostra Curtas vai exibir online, 86 fil-

mes de ficção, animação, documentário e experimental, 
de todas as regiões do Brasil, que poderão ser assistidos 
gratuitamente. Foram selecionados 86 filmes para as 
três categorias competitivas do festival Curta Mostra 
Brasil (42), Curta Mostra Goiás (12), Curta Mostra Ani-
mação (14) – e para as não competitivas: 20ª Mostrinha 
(05) e Curta Mostra Especial (13). A lista completa está 
disponível no site do festival, através do link https://
www.goianiamost racurtas.com.br/21/lista-de-filmes-
-selecionados/

2. São 35 curtas de ficção, 19 documentários, 14 ani-
mações, e 5 experimentais, sendo produções de 18 esta-
dos brasileiros e do Distrito Federal. Além dessas, outras 
13 estarão na Curta Mostra Especial, não competitiva. 
Dentre os filmes, o festival recebeu inscrições de 26 
estados brasileiros e do Distrito Federal, sendo que 451 
de ficção, 263 documentários, 93 curtas experimentais e 
51 animações, que concorrem a prêmios nas categorias: 
Melhor Filme, Melhor Direção e Prêmio Especial do Júri. 
Ao todo, são 86 filmes, que serão exibidos de 05 a 10 de 
julho de 2022, na plataforma digital InnSaei.tv.

Polo Gastronômico Flamboyant recebe 
colecionadores de Porsche

Neste domingo (22), a partir das 11h, apaixonados 
por máquinas e carros esportivos da marca Porsche, 
se reúnem no Garden Flamboyant, para um almoço 
de confraternização e trocas de experiências, no Polo 
Gastronômico. O encontro tem a chancela do Clube de 
Porsche de Goiânia e Companhia, entidade que reúne 
120 membros apaixonados pela marca. Por duas horas, 
quem passar pelo local, poderá conferir 20 modelos de 
colecionadores goianos, e ainda, contemplar o ronco de 
alguns motores.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O 
açúcar de coco possui 
baixo índice glicêmico
n NO LAGUNA – O 
Laguna Gastrobar 
Goiânia agita a tarde 
deste domingo (22), 
com o ‘Sunset Laguna’, 
com início às 12h, No 
palco, Thiago Martins, 
Chama Q Noix e 
Categoria de Base. 
n IN CONCERT - No 
dia 31 de maio, a 
banda mineira Jota 
Quest promete muito 
pop rock, no palco do 
Flamboyant In Concert, 
com participações 
especiais de Wilson 
Sideral e do cantor 
Mateus, da dupla Jorge 
e Mateus. Imperdível!
n VOLTA DA ROMARIA 
– De 24 de junho a 
03 de julho, acontece 
a tradicional Festa 
do Divino Pai Eterno, 
em Trindade. A 
programação inclui 
shows, desfile de 
muladeiros e carros de 
bois. As celebrações 
serão ao ar livre, na 
Praça do Santuário.

50 ANOS POR TODOS OS TEMPOS - A dupla, 
Chitãozinho e 
Xororó estará 
com a sua turnê, 
no Expocentro 
Balneário 
Camboriú, no 
dia 08 de julho, 
para um show 
que celebra os 
50 anos da dupla 
sertaneja. A 

turnê passará também pelas cidades de Americana, 
Barretos, Belo Horizonte, Brasília,  Campinas, Campo 
Grande, Creciúma, Cuiabá, Curitiba, Divinópolis, 
Dourados, Florianópolis, Goiânia, Jaguariúna, 
Londrina, Maringá, Porto Alegre,  Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto, São Paulo,  Uberaba, além de 
mega show em New York, nos EUA, no Radio City 
Music Hall, além de Canadá e Portugal

Divulgação

DEBUT EM DOSE DUPLA -  Como nos saudosos 
tempos, os gêmeos Maria Paula Caetano Lima Chaves 
e Luís Octávio Caetano Lima Chaves tiveram festa de 
debutantes como manda o figurino, no Grand Nature 
Eventos, ricamente decorado pela Natu Decor Flores e 
Eventos e Bel Fiore Garden Center. Eles são filhos da 
advogada Maria Tereza Caetano e do servidor público 
Alexander Augusto Magalhães Chaves e irmãos de 
Luís Augusto Caetano Lima Chaves. Maria Paula usou 
vestido de Fernando Peixoto e Luís Octávio terno de 
Valentino Vicenzzo

Divulgação

Estúdio WF

PRÍNCIPE DA 
CARNE - Durante 
o show da dupla, 
Henrique e Juliano, no 
dia 09, em Goiânia, 
o influenciador e 
empresário Murillo 
Rabelo recebeu 
uma homenagem da 
Bebida Fiu-Fiu com 
um drink exclusivo, 
batizado de “Drink 
do Príncipe”
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A banda inglesa Sex 
Pistols é um dos maio-
res nomes da história do 
punk rock, estilo conhe-
cido pelas músicas de 
protesto. Um dos maio-
res hinos do punk rock é 
“God Save The Queen”, 
do Sex Pistols, que foi lan-
çada em 1977, durante o 
Jubileu de Prata da Rai-
nha Elizabeth II. A icô-
nica música foi um dos 
temas abordados durante 
participação de John Ly-
don (também conhecido 
como Johnny Rotten) no 
programa Piers Morgan 
Uncensored, veiculado 
pela Talk Tv.

O vocalista dos Sex 
Pistols, que é um dos 
compositores da músi-
ca, descreve a monarquia 
como um “regime fascis-
ta”, além de afirmar que 
a Rainha “não é nenhum 
ser humano”. Apesar das 
críticas proferidas na letra 
da canção, John não tem 
nada contra a monarquia, 
tampouco contra a Rai-
nha da Inglaterra.

“É [uma música] an-
ti-monarquista, mas não 
é anti-humana. Eu tenho 
que dizer isso ao mun-
do: Todo mundo presu-
me que eu sou contra a 
família real como seres 
humanos, [mas] eu não 
sou. Na verdade, estou 
muito, muito orgulhoso 
da Rainha por sobreviver 
e se sair tão bem. Eu a 
aplaudo por isso e isso é 
uma conquista fantástica. 
Eu não sou um rabugen-
to sobre isso”, declarou o 

músico, segundo trans-
crição publicada no site 
da revista Classic Rock.

“God Save The Queen” 
é faixa de “Never Mind 
The Bollocks, Here’s The 
Sex Pistols”, primeiro (e 
único) disco de estúdio 
dos Sex Pistols, lançado 
em 1977. Como é possível 
ver no player a seguir, a 
Rainha Elizabeth é retra-
tada de forma “não muito 
simpática” no clipe ofi-
cial. Aparentemente, as 
coisas mudaram.
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OCORRÊNCIAS DE ACIDEN-
TES EM EMPRESAS GANHAM 
AS MANCHETES DOS JORNAIS 
COM CERTA FREQUÊNCIA. 
OS CASOS TRAZEM À TONA, 
NOVAMENTE, A DISCUSSÃO 
SOBRE A IMPORTÂNCIA dos 
investimentos em se-
gurança para reduzir ao 
máximo esses eventos.

Estatísticas recentes 
divulgadas por institui-
ções ligadas à área traba-
lhista demonstram que a 
questão acidentária se-
gue fazendo muitas víti-
mas. Esse é um cenário 
preocupante, porque, 
muito além de uma per-
da financeira, estamos 
lidando com a integri-
dade física das pessoas. 
Dessa forma, empresas 
buscam cada vez mais 
reforçar a conscientiza-
ção sobre os perigos em 
todas as áreas corporati-
vas e operacionais.

A análise de riscos 
é um exercício extre-
mamente importante 
para o conhecimento 
dos potenciais perigos 
do processo, possibili-
tando a identificação, 
planejamento e imple-
mentação de medidas 
de controle e tomada 
de decisão. Para ter 
uma avaliação mais 
clara desses riscos, é 

A MORTE DE UMA CRIANÇA SEM-
PRE NOS CHOCA. AINDA ASSIM, 
A HISTÓRIA ESTÁ REPLETA DE 
CASOS DE CRIANÇAS QUE FORAM 
MORTAS PELOS SEUS GENITORES 
OU POR SEUS COMPANHEIROS. 
Algumas sofrem anos de 
abusos e maus tratos que 
vão desde a violência física 
e psicológica, até a priva-
ção do alimento. São dei-
xadas a própria sorte até 
que desistem de viver.

No Brasil, as estatísti-
cas sobre essas ocorrências 
de violência infantil ainda 
são muito falhas. A Socie-
dade Brasileira de Pedia-
tria informa que do total 
de casos notificados na 
saúde sobre violência con-
tra crianças e adolescentes, 
69,5% (59.293) são decor-
rentes de violência física; 
27,1% (23.110) de violência 
psicológica; e 3,3% (2.890) 
de episódios de tortura. A 
pesquisa não considerou 
variações como violência 
e assédio sexual, abando-
no, negligência, trabalho 
infantil, entre outros tipos 
de agressão. São agressões 
contínuas que só são leva-
das aos locais de atendi-
mento “quando a violência 
assume proporções graves”.

O certo é que esse tipo 
de violência nem sempre 
acontece em ambiente fa-
miliar, não começou no 

Cultura de segurança 
é fundamental para prevenção 
de acidentes nas empresas

A infância (des) respeitada

Artigo Artigo

n  Adriano Brito n  Maristela dos Reis
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preciso investigar todos 
os incidentes, identifi-
cando a causa raiz, e atu-
ar de forma preventiva. É 
imprescindível ter, usar e 
manter medidas de con-
trole eficazes. Esses pro-
cedimentos existem para 
prevenir desvios que le-
vam a situações de risco.

É necessário, portan-
to, desenvolver uma mu-
dança de mentalidade, 
rumo ao amadurecimen-
to dessas experiências, 
de forma que todos os 
acidentes tragam lições 
aprendidas e que esse 
aprendizado possa ser 
perpetuado para que os 
erros não se repitam. É 
fundamental buscar a 
melhoria dos processos 
de controle e avaliá-los 
com frequência, espe-
cialmente em ambien-
tes onde várias ativida-
des simultâneas estão 
em andamento. Prestar 
atenção aos pontos fra-
cos nos permite atuar de 
forma preventiva.

A base deve ser a im-
plementação de uma 
cultura de segurança 
nas empresas, buscando 
promover atitudes segu-
ras e preparando as lide-
ranças para difundir essa 
cultura junto às equipes. 
É preciso investir em 
ações que mobilizem os 
colaboradores, aumen-
tando o nível de engaja-

mento e conscientização 
sobre as medidas de se-
gurança.

A capacitação para os 
colaboradores é a me-
lhor ferramenta de pre-
venção de acidentes em 
uma empresa. Os traba-
lhadores precisam não 
apenas conhecer, mas 
entender, de fato, a im-
portância da execução 
correta e segura do seu 
trabalho, sempre visan-
do proteção e integrida-
de. Isso ajuda, inclusi-
ve, a corrigir pequenas 
práticas inseguras, que, à 
primeira vista, parecem 
inofensivas, mas que po-
dem conduzir a inciden-
tes mais graves.

Empresa que investe 
e se preocupa com saú-
de e segurança obtém a 
confiança dos colabo-
radores, o que reflete 
também na produtivi-
dade. Com a redução no 
número de acidentes, 
além do bem-estar das 
pessoas, que deve ser o 
principal objetivo, há um 
impacto positivo no de-
sempenho das empresas 
e, consequentemente, 
um maior retorno sobre 
o investimento e redu-
ção de despesas.

ADRIANO BRITO É GEREN-
TE EXECUTIVO DE SAÚDE, SE-

GURANÇA E MEIO AMBIENTE 
(SSMA) DA DISTRIBUIDORA 

DE COMBUSTÍVEIS ALE

dia em que a morte se con-
cretizou e, quase sempre, a 
criança emite sinais de que 
alguma coisa não vai bem. 
O Guia de atuação frente a 
maus-tratos na infância e 
na adolescência, publicado 
pela Fiocruz em 2001, des-
taca alguns sintomas típi-
cos de crianças vítimas de 
violência e maus-tratos, que 
podem identificar sinais de 
maus-tratos ou violência 
infantil. Pais e responsáveis 
devem estar atentos a alguns 
sinais como manchas na 
pele, hematomas, cabelos 
arrancados, mordidas, feri-
mentos, fraturas constantes, 
entre outros.   

Muitas vezes, a criança 
faz repetidas queixas contra 
alguém ou sobre alguma si-
tuação e são rotuladas como 
“birrentas”, “malcriadas” ou 
“sem educação”. Os pais e 
responsáveis devem levar em 
consideração o que a criança 
diz!  Ouvir com respeito a sua 
queixa, dar atenção e verificar 
a veracidade ou não dos fatos 
relatados e, se for necessário, 
levá-la ao médico, mas nun-
ca desconsiderar o seu relato 
nessas situações.

O abuso sexual também 
é uma grande preocupação 
dos pais e responsáveis. Se-
gundo dados da Agência Bra-
sil em 2019 foram mais de 17 
mil denúncias de violência 
sexual contra menores de 
idade. A maioria desses abu-
sos ocorreu na casa do abusa-
dor ou da vítima. Esse tipo de 
violência traz consequências 
físicas, emocionais, sociais 

e comportamentais trágicas 
para a criança. Por isso, es-
tejam atentos às mudanças 
súbitas no comportamento 
como dificuldades de apren-
dizado, fugas de casa, queixas 
psicossomáticas, fobias, pe-
sadelos e rituais compulsivos, 
entre outros. São alguns si-
nais de que algo não vai bem.

Ainda existem os maus-
-tratos psicológicos, tão ou 
mais graves que a violência fí-
sica e que podem acarretar re-
sultados desastrosos na vida 
de uma criança.  Os sintomas 
e transtornos que aparecem 
não são específicos e podem 
se manifestar em longo prazo, 
em casa ou na escola, a partir 
de outros distúrbios físicos e 
emocionais. Nesse sentido, 
a família e a criança preci-
sam de ajuda e tratamento 
o quanto antes, junto com 
profissionais habilitados.

A infância deve ser pro-
tegida, sim! E cabe a nós, 
adultos, pais, mães, tios, vi-
zinhos, educadores, legisla-
dores, proteger, ouvir, aco-
lher e repudiar toda forma 
de abuso e maus-tratos que 
possam tirar o brilho de uma 
fase tão importante da nossa 
existência! Temos a obrigação 
de criar todas as condições 
para que cada criança tenha 
o seu direito à vida protegido 
e mantido, a fim de garantir-
mos uma sociedade melhor e 
mais justa no futuro.  

MARISTELA DOS REIS SATHLER 
GRIPP É DOUTORA EM ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS E PROFESSORA DO 
CURSO DE LETRAS  DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNINTER 
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O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Green Mask é a novidade da 
Raavi Dermocosméticos para o 
autocuidado facial

A máscara é enriquecida com ácido 
salicílico, melaleuca e zinco que 
unidos a argila verde agem na pele 
oleosa que precisa de equilíbrio, 
desintoxicação e tratar a acne

Para complementar a rotina de 
autocuidado facial a Raavi 
Dermocosméticos desenvolveu uma 
linha de máscaras em sachês que conta 
agora com uma nova integrante: a Green 
Mask. Especialmente desenvolvida para 
peles oleosas e acneicas, a formula com 
argila verde é enriquecida com ácido 
salicílico, melaleuca e zinco PCA.

Os ativos presentes na Green Mask 
da Raavi colaboram para o controle 
de oleosidade, em tratamentos 
de desinflamação da pele acneia 
e para o equilíbrio cutâneo. Conta com 87% de ingredientes naturais, é 
dermatologicamente testada, vegana e vem em sachê de 8g para aplicação 
única.

As mascaras em sachê da RaaVi Dermocosméticos foram elaboradas para o 
skincare  ou para complementar tratamentos estéticos. Além da nova Green 
Mask, a marca conta com a pode ser adquirida nas perfumarias de todo o Brasil 
e pelo site da Raavi Dermocosméticos, assim como as outras Black Mask “Peel 
Off” (argila preta) e Golden Mask “Peel Off” (argikla branca e ácido hialurônico).

MÁSCARA FACIAL REGULADORA CREMOSA ARGILA VERDE – 8g

Preço médio: R$ 5,60 Tratamento semanal da sua pele. Em uma única aplicação 
equilibra a oleosidade e hidrata com efeito mate. É ideal para peles oleosas 
e com acne e possui ação desodorante, desintoxicante, secativa. Além de 
colaborar para o equilíbrio da pele e contra processos inflamatórios em casos de 
acne. MODO DE USAR: Com o sachê ainda fechado, friccione o conteúdo de 
um lado para o outro para homogeneizar.

Após a limpeza da pele aplique uma camada espessa e uniforme da Green Mask, 
deixando agir por 15 minutos para obter os benefícios dos ativos da fórmula.

A remoção é fácil com algodão ou gaze umedecida em água fria.
n ARGILA VERDE
Possui a maior diversidade de elementos, como óxido de ferro associado a 

magnésio, cálcio, potássio, manganês, fósforo, zinco, alumínio, silício, cobre, 
selênio, cobalto e molibdênio. Apresenta pH neutro e grande função absorvente, 
combate edemas, ação secativa, emoliente, antisséptica, bactericida, analgésica 
e cicatrizante. A Argila Verde é indicada para peles oleosas e acneicas, oxigena 
as células, promove a desintoxicação e regula a produção sebácea.
n ÁCIDO SALICÍLICO
É um beta-hidroxiácido que tem várias propriedades benéficas na pele. Possui 

ação queratolítica, que deixa a pele mais fina removendo as células mortas, 
antimicrobiana, que ajuda a diminuir a invasão de bactérias e fungos, também 
proporciona uma ação sebo reguladora, que age no controle da oleosidade, 
além do seu poder anti-inflamatório.
n MELALEUCA
O óleo de melaleuca é extraído da planta Melaleuca Alternifolia, árvore do chá 

ou tea tree. Apresenta propriedades antissépticas, antifúngicas, parasiticidas, 
germicidas, antibacterianas e anti-inflamatórias, que lhe atribuem inúmeros 
benefícios. Melhora a acne reduzindo a sua aparência, devido às propriedades 
anti-inflamatórias e atenuando a formação de novas espinhas, por ser 
bactericida e inibir o crescimento da bactéria causadora da acne.
n ZINCO PCA
Componente que possui numerosas enzimas no organismo. Com ação 

cicatrizante, ajuda na formação de células da pele além de influenciar na 
diminuição da produção de sebo das glândulas sebáceas e ter efeito anti-
inflamatório, ajuda a aumentar o tempo de efeito da toxina botulínica, em prol do 
rejuvenescimento da pele.

Onde encontrar: Nas principais perfumarias do Brasil
CANAL DE LOJA PRÓPRIO: http://loja.grupobioclean.com.br/raavi
SAC +55 11 2236-5888 | sac@raavidermocosmeticos.com.br
https://www.raavidermocosmeticos.com.br/
https://www.instagram.com/raavidermocosmeticos/
https://www.youtube.com/c/RaaviDermocosm%C3%A9ticos 

A SIGLA ESG DEFINE A PRE-
OCUPAÇÃO DAS EMPRESAS EM 
TRÊS ESFERAS:  ENVIRONMEN-
TAL, SOCIAL AND CORPORATE 
GOVERNANCE (GOVERNANÇA 
AMBIENTAL, SOCIAL E COR-
PORATIVA, EM PORTUGUÊS). O 
termo, cunhado no rela-
tório da ONU “Who Ca-
res Wins” em 2004, repre-
senta uma tendência que 
vem ganhando força no 
mercado desde iniciativas 
como o Eco92 e se torna 
cada vez mais crítico para 
um mercado que busca 
investir em companhias 
que possuem práticas 
para preservar os recursos 
ambientais, sociais e eco-
nômicos, e pode ter a tec-
nologia como sua aliada.

O ESG ilustra o com-
promisso com práticas 
mais sustentáveis e é uma 
tendência que invadiu as 
discussões do board das 
companhias. Uma pes-
quisa da Global Network 
of Directors Institutes 
(GNDI) sobre os reflexos 
da pandemia nos conse-
lhos de administração e 
tendências globais mostra 
a importância das práti-
cas, que foram impulsio-
nadas por conta da Covid. 
O estudo apontou o ESG 
como a questão de maior 
impacto, seguida do repo-
sicionamento dos negó-
cios e maior competição 
por talentos.

Mas o que tecnologia 
tem a ver com as práticas 
ESG? A resposta é simples: 
ela é uma viabilizadora! 
Mais do que realizar estas 
iniciativas, é preciso com-

Tecnologia como viabilizadora 
das práticas ESG

Artigo

n  Marcello Albuquerque 
e Osvaldo Fabbro
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prová-las com indicado-
res de resultados e quanti-
ficação dessas ações, além 
de métricas de aumento 
das demandas, que tende 
a crescer ano após ano. O 
volume dessas ações e as 
exigências se tornam tão 
grandes que apenas com 
uso intensivo da tecno-
logia é possível reportar 
o quão bem ou mal a sua 
empresa está no mercado.

A tecnologia pode ser 
utilizada tanto na frente 
de estruturação dos pro-
cessos e procedimentos 
envolvidos, quanto na 
frente de monitoramen-
to destas atividades, com 
KPIs auditáveis. Com um 
trabalho consultivo e um 
olhar holístico e sistemá-
tico dos processos da em-
presa, é possível desenhar 
planos de ações para re-
alizar as práticas ESG e 
identificar em quais áreas 
precisam ser atacadas do 
ponto de vista de susten-
tabilidade de negócio, im-
pacto ambiental, social e 
de governança.

A veracidade dessas 
ações só pode ser auten-
ticada a partir do rastrea-
mento dessas iniciativas, 
com o uso, por exemplo, 
de IoT, Blockchain, Data 
Analytics, entre outras 
soluções, que devem ser 
adotadas e customiza-
das conforme a deman-
da da empresa.

Há diversas atividades 
que exemplificam o uso 
da tecnologia com foco 
nas práticas ESG, como: 
solução de crachás inte-
ligentes que podem au-
xiliar na integridade do 
funcionário; privacidade 
de dados do paciente no 
hospital; rastreabilidade 
da cadeia de descarte de 

resíduos contaminados; 
eficiência de processos e 
melhor utilização de equi-
pamentos a fim de dimi-
nuir o impacto no meio 
ambiente; programas de 
investimento em micro-
empresas; entre outras 
possibilidades.

Além disso, a imple-
mentação de práticas de 
ESG exige uma governan-
ça sistemática e harmô-
nica dentro do negócio 
e para conseguir isso, de 
forma auditável, é preci-
so ter integração de di-
ferentes sistemas. Desta 
maneira, é possível com-
provar a adesão a pro-
cessos sustentáveis, que 
é o grande valor buscado 
pelas empresas que estão 
preocupadas com o tema.

Todas essas soluções 
que viabilizam as práticas 
precisam ser construídas 
a quatro mãos com em-
presas e integradores tec-
nológicos e, assim, conse-
guir desenvolver sistemas 
capazes de reduzir impac-
tos ambientais e sociais, 
aprimorar a governança e 
permitir o monitoramen-
to dos KPIs. 

Essa tendência, que 
está começando a eclodir 
no país, também vem se 
tornando requisito para 
sobrevivência no merca-
do, que pode ser desen-
volvida com parceiros que 
utilizam a disponibilida-
de tecnológica atual para 
esse fim - que conseguem 
desenhar, implementar 
e operar este tipo de so-
lução, de acordo com a 
necessidade de cada tipo 
de negócio.

MARCELLO ALBUQUERQUE 
E OSVALDO FABBRO, DIRETO-

RES DE CONSULTORIA 
DA LOGICALIS
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Seu anúncio também é visto 
no Jornal - Gazeta do Estado

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS 
CONTRATOS DE TRABALHO, CON-
CESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS, 
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA 
JORNADA E SALÁRIO SÃO ALGU-
MAS DAS MEDIDAS QUE ENTRAM 
EM VIGOR PARA AJUDAR AS EM-
PRESAS A PASSAR POR ESTE DI-
FÍCIL MOMENTO.  Ninguém 
duvida que a pandemia 
mundial tem trazido uma 
série de desafios ao em-
presariado para manu-
tenção saudável de seus 
negócios. Inicialmente, se 
acreditava que os refle-
xos da pandemia seriam 
passageiros, com retorno 
gradual das atividades 
econômicas e sua estabi-
lização. Entretanto, o des-
dobramento da Covid-19 
no Brasil, e seu rápido 
avanço, têm obrigado as 
empresas a paralisarem 
suas atividades, afastando, 
mais uma vez, a esperança 
do retorno à normalidade.

Grande parte das em-
presas promoveram mu-
danças substanciais em 
suas rotinas, práticas e 
procedimentos para se 
adequarem a todas as 
recomendações sanitá-
rias. As Medidas Provi-
sórias (MPs) 927 e 936, 
editadas em 2020, foram 
fundamentais e bem re-
cepcionadas, pois ajuda-
ram temporariamente as 
empresas a se manterem 
ativas no momento mais 
agudo da crise sanitária.

Contudo, a segunda 
onda da Covid em 2021 e 
as medidas de isolamen-
to social e paralisações 
determinadas pelo Poder 
Público, forçaram o em-
presariado, que estava se 
recuperando, a fechar suas 
portas novamente. Diante 
desse cenário calamitoso, 
o Governo Federal editou 
as MPs nº 1045 e 1046, que 
vêm para  flexibilizar as 
relações trabalhistas. 

O atraso na edição 
das MPs têm sido alvo de 

O que muda para o setor de RH com a recente edição das MPs 1045 e 1046

Artigo

n Francine de Faria
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muitas críticas, tendo em 
vista que o momento mais 
agudo da segunda onda 
da pandemia se deu em 
meados de março e abril. 
No entanto, as MPs foram 
publicadas com vigência 
imediata e duração de 120 
dias contados de suas pu-
blicações em 27/04/2021.   

SOBRE A MPNº 1045
 Mediante acordo indi-

vidual, Acordo Coletivo de 
Trabalho ou Convenção 
Coletiva de Trabalho (ACT 
ou CCT), o programa per-
mite que o empregador 
reduza a jornada de seus 
empregados em 25%, 50% 
e 70%, com proporcional 
redução dos salários, res-
peitando a manutenção 
do salário-hora. A novi-
dade no texto é que as re-
feridas reduções poderão 
ser realizadas total ou par-
cialmente, por setores ou 
departamentos.

O governo subsidiará a 
diferença salarial, usando 
como base de cálculo o va-
lor do seguro-desemprego 
que o empregado teria di-
reito na hipótese de demis-
são sem justa causa. Assim 
fica o cálculo do subsídio 
oferecido pelo Governo:

Contratos que tiveram 
redução de 25% de jorna-
da e salário, o empregado 
terá direito a 25% do segu-
ro-desemprego;

Contratos que tiveram 
redução de 50% de jorna-
da e salário, o empregado 
terá direito a 50% do segu-
ro-desemprego;

Contratos que tiveram 
redução de 70% de jorna-
da e salário, o empregado 
terá direito a 70% do segu-
ro-desemprego.

A MP 1045 autoriza, 
ainda, a suspensão tem-
porária dos contratos de 
trabalho de forma seto-
rial, departamental, par-
cial ou na totalidade dos 
postos de trabalho, por 
até 120 dias. O acordo de-
verá ser formalizado me-
diante instrumento de 
acordo individual, ACT 
ou CCT. Os empregado-
res deverão ficar atentos: 

durante o período de 
suspensão dos contratos, 
os benefícios concedidos 
aos empregados deverão 
ser mantidos, sob risco 
de invalidar o acordo.

Ainda sobre a sus-
pensão, as empresas 
que tiverem auferido, no 
ano-calendário de 2019, 
receita bruta superior a 
R$ 4,8 milhões, poderão 
suspender os contratos, 
devendo ser concedida 
ajuda compensatória de 
30% do salário durante 
o período de suspensão. 
Essa ajuda consiste em 
parcela indenizatória, 
não podendo ser utilizada 
na base cálculo trabalhis-
ta e previdenciária.

A título de esclareci-
mento, surgiram polêmi-
cas sobre o §6º, do art. 8º 
da MP, visto que foi feito 
menção ao ano-calendá-
rio de 2019, supostamen-
te um erro na redação da 
MP. Importante esclare-
cer que não foi utilizado 
o ano-calendário 2020, 
tendo em vista ter sido o 
auge da pandemia, que 
causou abruptas quedas 
de receita, não represen-
tando a realidade finan-
ceira das empresas. Por 
isso, manteve-se o ano-
-calendário de 2019.

Os contratos reduzidos 
ou suspensos possuem 
garantia provisória de em-
prego durante o período 
da redução ou suspensão 
e por igual período após 
o restabelecimento do 
contrato de trabalho ao 
formato original. Em rela-
ção à empregada gestan-
te, quando do restabele-
cimento do seu contrato, 
a garantia provisória de 
emprego prevista na MP 
começa a contar após o 
fim da estabilidade provi-
sória prevista na súmula 
nº 244 do TST e alínea b, 
II, art. 10, da ADCT. 

Importante destacar 
que, em caso de dispen-
sa sem justa causa que se 
dê durante o período da 
garantia provisória, sujei-
tará o empregador ao pa-
gamento de indenização 

em favor do empregado, 
calculado da seguinte for-
ma: contratos que tiveram 
redução igual ou superior 
a 25% e inferior a 50%, a 
indenização será equi-
valente a 50% do salário 
que o empregado teria di-
reito no período restante 
da garantia provisória de 
emprego; contratos que 
tiveram redução igual ou 
superior a 50% e inferior 
a 75%, a indenização será 
equivalente a 75% do salá-
rio que o empregado teria 
direito no período restan-
te da garantia provisória 
de emprego.

E para contratos com 
redução igual ou supe-
rior a 75% ou suspensão, 
a indenização será equi-
valente a 100% do salário 
que o empregado teria 
direito no período res-
tante da garantia provi-
sória de emprego.

As previsões da MP 
não se aplicam para con-
tratos extintos por pedi-
dos de demissão, mútuo 
acordo, dispensa por justa 
causa, bem como contra-
tos intermitentes.

Para que os acordos 
individuais de redução e 
de suspensão dos contra-
tos sejam convalidados, 
deverão ser comunica-
dos pelos empregadores 
ao sindicato da categoria 
profissional no prazo de 
10 (dez) dias corridos, 
contados da assinatura 
do acordo.

SOBRE A MP Nº 1046
A MP nº 1046 é uma 

reedição da MP nº 927, 
revogada em 2020, cujo 
objetivo é apresentar 
alternativas para flexi-
bilização dos contratos 
de trabalho, de modo a 
auxiliar as empresas a se 
manterem ativas, bem 
como manter empregos 
e rendas. São medidas:
n Teletrabalho: o em-

pregador unilateralmente 
e sem a necessidade da 
preexistência de acordo 
individual ou escrito, po-
derá alterar o regime de 
trabalho presencial para 

teletrabalho de seus em-
pregados, estagiários e 
aprendizes, desde que 
respeitada a antecedên-
cia mínima para comuni-
cação de 48 horas. Terá o 
empregador prazo de até 
30 dias, contados da alte-
ração do regime de traba-
lho, para firmar contrato 
escrito com o empregado 
sobre as disposições re-
lativas à disponibilização 
de equipamentos tecno-
lógicos, infraestrutura e 
reembolsos de despesas.
n Antecipação de 

Férias: fica autorizada a 
antecipação das férias, 
mesmo aquelas que ainda 
não tenham transcorrido 
o período aquisitivo, não 
podendo ser concedido 
períodos inferiores a 5 
dias. A MP autoriza a pror-
rogação do pagamento 
do adicional de um terço 
de férias até a data que é 
devido o 13º salário, bem 
como negociar a conver-
são de um terço das férias 
em abono pecuniário, que 
também poderá ser pago 
até a data em que é devi-
da a gratificação natali-
na. Em caso de pedido de 
demissão, fica autorizado 
realizar o desconto nas 
verbas rescisórias das fé-
rias antecipadas que não 
estavam compreendidas 
no período aquisitivo. As 
antecipações devem ser 
comunicadas com, no mí-
nimo, 48 horas de antece-
dência, por escrito ou por 
meio eletrônico.
n Concessão de férias 

coletivas: durante a vigên-
cia da MP fica autoriza-
da a concessão de férias 
coletivas a todos os em-
pregados ou a setores da 
empresa, sendo permitida 
a concessão de férias por 
prazo superior a 30 dias. 
n Aproveitamento e a 

antecipação dos feriados: 
fica autorizada a anteci-
pação dos feriados fede-
rais, estaduais, distritais, 
municipais e também os 
religiosos. Os feriados po-
derão ser utilizados para 
compensação do banco 
de horas.

Banco de horas: a MP 
autoriza a interrupção das 
atividades pelo emprega-
dor e a adoção de banco 
de horas, mediante acor-
do individual ou coletivo, 
estendendo sua compen-
sação no prazo de até 18 
(dezoito) meses. Destaca-
-se que a compensação de-
verá respeitar a prorrogação 
de jornada em até 2 horas, 
limitados a 10 horas diárias.
n Suspensão de exi-

gências administrativas 
em segurança e saúde: 
durante a vigência da MP 
fica suspensa a obriga-
toriedade de realização 
de exames médicos ocu-
pacionais, que deverão 
ser retomados em até 120 
dias, contados do fim da 
MP. Os exames vencidos 
no curso da MP de em-
pregados em regime pre-
sencial deverão ser re-
novados no prazo de até 
180 dias, também con-
tados do fim da vigência 
da MP. Apenas os exames 
demissionais dos empre-
gados que estejam em re-
gime de teletrabalho de-
verão ser realizados. Vale 
destacar que a referida 
suspensão não se apli-
ca aos empregados da 
área de saúde e de áreas 
auxiliares que se ativam 
em ambiente hospita-
lar. Ainda assim, os trei-
namentos previstos em 
normas de segurança e 
saúde poderão ser reali-
zados na modalidade de 
ensino à distância, desde 
que garantida a mesma 
qualidade e identidade 
de conteúdo. 
n Diferimento do re-

colhimento do FGTS: o re-
colhimento de  FGTS das 
competências de abril, 
maio, junho e julho de 
2021 poderão ser parce-
lados em até quatro vezes, 
com vencimento a partir 
de setembro de 2021.  

FRANCINE DE FARIA É GES-
TORA DA EQUIPE DE DIREITO 

DO TRABALHO NO ESCRITÓRIO 
RÜCKER CURI ADVOCACIA 
E CONSULTORIA JURÍDICA. 

E-MAIL: FRANCINE.FARIA@
CURI.ADV.BR 
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Jornais da TV
Para Gustavo, Hilton e Marcelo, a hora do jor-
nal da TV é quase sagrada. Eles param tudo, 
exigem silêncio total e ficam atentos às últi-
mas notícias. Considerando as dicas, descubra 
a profissão desses homens e o horário em que 
cada um costuma assistir ao jornal.

1. O dentista 
assiste ao jornal 
que começa às 
20h.

2. Marcelo prefere 
assistir ao 
jornal que 
começa às 18h.

3. Gustavo é 
professor e 
gosta de estar 
sempre bem 
informado.
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HORÓSCOPO

Tudo vai dar 
certo, desde 

que você faça 
de tudo.

As portas para o 
amor estão aber-
tas e o céu favo-
rece as relações 

de afeto com pessoas pró-
ximas, mas também abre 
novas possibilidades para o 
setor amoroso. É momento 
para assumir as rédeas e 
fazer escolhas positivas.

É preciso avaliar 
o quanto as re-
lações familiares 
precisam ser re-

cicladas. O céu lhe dá con-
dições de resgatar relações 
de afeto e de tomar deci-
sões mais assertivas para 
obter soluções financeiras. 
É importante ser objetivo.

Você está em 
destaque para 
liderar projetos 

e promover contatos inte-
ressantes para o seu de-
senvolvimento pessoal. As 
relações de convivência lhe 
possibilitam enxergar o seu 
valor. É momento de inovar 
as suas percepções.

Alguns proje-
tos podem ser 
abortados, mas 

isso acaba sendo muito po-
sitivo para que você possa 
elaborar planos ainda melho-
res. O céu colabora com de-
cisões financeiras e lhe traz 
um resultado interessante. A 
liderança deve ser exercida.

Existe o desejo 
de mudar tudo 
à sua volta e re-

construir um cenário mais 
favorável para o desenvolvi-
mento de projetos pessoais. 
Você está em destaque 
para interagir com amigos e 
ideias que vão ao encontro 
da sua filosofia de vida.

É importante 
descartar ideias 
retrógradas e 

renovar a sua forma de pen-
sar, principalmente para for-
talecer a autoestima. O céu 
fala sobre escolhas e sobre 
uma postura adequada para 
receber o melhor da vida e 
ser feliz verdadeiramente.

É preciso ser fle-
xível para atuar 
com projetos 

que precisam ser reformu-
lados. É um dia ótimo para 
liderar projetos e promover 
os seus interesses pessoais. 
O céu colabora com cursos, 
viagens e projetos com o 
cônjuge ou com parceiros.

É importante mu-
dar aspectos emo-
cionais que afetam 

a forma de se relacionar com 
pessoas em geral ou no setor 
amoroso. Independentemen-
te dos desafetos, você se 
sente animado para se de-
senvolver no trabalho e assu-
mir responsabilidades novas.

Uma nova visão 
sobre a vida des-
perta novas expe-

riências, transformando os 
conceitos desgastados. As 
novas percepções o ajudam 
a tomar decisões mais ade-
quadas em relação aos afe-
tos, principalmente para os 
assuntos do coração.

Para ser feliz, 
muitas vezes é 
preciso se desa-

pegar de posturas desgas-
tadas e limitantes. Para amar 
e ser amado, precisamos ter 
coragem. É um excelente 
dia para promover ativida-
des novas em sua rotina, no 
trabalho e em família.

É um excelente dia 
para promover o 
relacionamento e 
atividades que o 

motivem. O céu favorece os 
afetos, principalmente o na-
moro. É um ótimo dia para 
focar no autodesenvolvimen-
to e realizar contatos interes-
santes. Seja flexível!

Diversas tarefas 
precisam ser or-
ganizadas em sua 

rotina e no trabalho, por-
tanto busque se adaptar 
aos imprevistos. É um ex-
celente dia para promover 
decisões financeiras, prin-
cipalmente para a família 
ou para o imóvel.

Mafalda


