ÚLTIMA NOTÍCIA

Prefeitura de São Paulo começa içar viaduto na marginal
A Prefeitura de São Paulo vai começar os testes na manhã deste sábado para içar o viaduto que cedeu no
último dia 15 na marginal Pinheiros. Ainda não há prazo definido para a conclusão da obra, nem o método
que será utilizado pela engenharia para reestruturação do viaduto.
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Brasileiro vai trabalhar 60 dias a mais
para se aposentar com mesmo salário
Mudança na renda mensal é resultado da nova tabela do fator previdenciário de 2019
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Tarifa de energia elétrica volta a ter bandeira
verde em dezembro, sem cobrança extra
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Conta de luz terá bandeira verde
em dezembro, sem cobrança extra
Aneel alerta que, mesmo com a bandeira verde, é importante manter o uso consciente de energia elétrica
A bandeira tarifária para o
mês de dezembro será verde,
ou seja, sem custo extra para
os consumidores de energia
elétrica. Desde maio deste
ano, a bandeira estava nos pa
tamares amarelo ou vermelho.
Segundo a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
apesar de os reservatórios ai
nda apresentarem níveis redu
zidos, a expectativa é a de que
a estação chuvosa continue au
mentando o nível de produção
de energia pelas hidrelétricas e
a recuperação do fator de ris
co hidrológico (GSF), fatores

que impulsionam a queda no
Preço de Liquidação de Dife
renças (PLD).
O sistema de bandei
ras tarifárias foi criado para
sinalizar aos consumidores
os custos reais da geração de
energia elétrica. A adoção de
cada bandeira, nas cores verde
(sem cobrança extra), amarela e
vermelha (patamar 1 e 2), está
relacionada aos custos da gera
ção de energia elétrica.
A Aneel alerta que, mesmo
com a bandeira verde, é impor
tante manter o uso consciente
de energia. (Agência Brasil)
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Brasileiro vai trabalhar 60 dias a mais para
se aposentar com mesmo salário, diz estudo
O trabalhador que pedir
sua aposentadoria ao Insti
tuto Nacional do Seguro So
cial (INSS) a partir deste mês
precisará trabalhar até 60 dias
a mais para receber o mesmo
salário ao qual teria direito ao
solicitar o benefício até o fim
de novembro, segundo estima
tiva do consultor para cálculos
atuariais Newton Conde.
A mudança na renda mensal
é resultado da nova tabela do fa
tor previdenciário de 2019, que
ficará desvantajosa aos aposen
tados em relação à deste ano
após o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
ter divulgado na quintafeira
aumento da expectativa de vida
da população. A tabela oficial do
novo fator previdenciário ainda
será divulgada pelo INSS.
Para projetar o tempo de tra
balho a mais para se aposentar,
Conde considerou o aumento na

ABr

Para não ter perda, sugestão é adiar a aposentadoria

esperança de vida dos brasileiros
entre 40 e 80 anos, intervalo
em que as aposentadorias cos
tumam ser concedidas. Em
média, a população nessa faixa
viverá 54 dias a mais. Na práti
ca, a alteração do fator produz
irá redução média no valor do
benefício de 0,77%.
O fator previdenciário é
calculado a partir de três infor

mações apuradas no momento
da aposentadoria: a idade de
quem pede o benefício, o tem
po de contribuição à Previdên
cia e a esperança de vida.
O redutor só não é aplicado
nos casos enquadrados na regra
85/95, quando a soma de idade
e tempo de contribuição resulta
em 85 (mulher) ou 95 (homem)
anos. (Folhapress)
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Contratos intermitente e parcial, criados pela
nova CLT, geraram 13% dos empregos no ABC
As duas modalidades respondem por 989 das 7.662 vagas abertas na região desde abril, quando o Caged passou a contá-las
ANDERSON AMARAL
anderson@diarioregional.com.br

As modalidades de trabalho in
termitente e parcial responderam
por 12,9% dos empregos formais
gerados no ABC desde abril, quan
do o governo passou a contabili
zar as duas formas de contratação
criadas pela reforma trabalhista.
Ambas geraram saldo positivo
(contratações superiores a demissões)
de 989 vagas, do total de 7.662 com
carteira assinada abertas na região
nesses sete meses, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) compila
dos pela Folha do Trólebus.
Os dados do Ministério do Tra
balho revelam que, na modalidade
intermitente, foram registrados
867 contratações e 220 desliga
mentos, o que gerou saldo de 647
vagas criadas nos sete municípios
entre abril e outubro deste ano.
No mesmo período, a forma
de contratação parcial gerou saldo
positivo de 342 empregos, como
resultado de 622 admissões e 280
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demissões. As duas modalidades
foram criadas pela reforma trabal
hista, que entrou em vigor no dia
11 de novembro de 2017.
O contrato intermitente per
mite às empresas chamar os tra
balhadores somente quando for ne
cessário e pagar apenas pelas horas
cumpridas. A contratação parcial,
por sua vez, prevê jornada de 30
horas semanais, sem horas extras,
ou de 26 horas semanais com acrés
cimo de até seis horas extras.
Ainda segundo os dados do
Caged, os serviços puxaram as
contratações intermitentes no
ABC, com saldo positivo de 264
vagas, seguidos da indústria (180),
do comércio (126) e da construção
civil (77). Os contratos parciais,
por sua vez, foram puxados pelos
serviços (174), seguidos do comér
cio (104), da administração públi
ca (35) e da indústria (30).
O dado sobre vagas intermi
tentes tem levantado críticas às
estatísticas do Caged. Ocorre
que, apesar de considerar os con
tratos nessa modalidade como
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ABC gerou apenas 7,7 mil vagas nos últimos sete meses
novas vagas de emprego, o gov
erno não sabe se de fato foram
chamados a trabalhar e se ti
veram algum rendimento.
n PROMESSA
Ao sancionar a reforma, o
presidente Michel Temer argu
mentou que a modernização da

Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT) era indispensável à geração
de empregos. O governo chegou,
inclusive, a projetar a criação de 2
milhões de vagas em 2018 e 2019.
Porém, desde que a reforma
entrou em vigor até outubro deste
ano, o Brasil criou 356.045 postos

de trabalho com carteira, dos quais
quase 43 mil (12% do total) nas no
vas formas de contratação.
Para a Federação do Comércio
do Estado de São Paulo (Fecom
ercioSP), “houve e há interesse de
empresários e empregados nas
novas modalidades de contratação,
mas um ano ainda é pouco tempo
para o mercado se adaptar a alter
ações tão significativas”.
Porém, para o economista Ri
cardo Balistiero, coordenador do
curso de Administração do Insti
tuto Mauá de Tecnologia, o em
prego só voltará a crescer de forma
consistente quando o país voltar
a crescer. “Não existe milagre: de
nada adianta reforma trabalhista,
flexibilização da jornada, tercei
rização... Até 2013, o emprego cres
ceu com uma legislação obsoleta
porque o PIB (Produto Interno Bruto) estava crescendo”, argumentou.
Especialistas também atri
buem o baixo número de vagas
criadas à insegurança jurídica exis
tente devido aos pontos ainda não
regulamentados da reforma.
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Economistas defendem inserção
de idosos no mercado de trabalho
Segundo especialista, tendência é que a população idosa cresça e a mão de obra jovem venha a faltar
A maioria das empresas no
Brasil ainda resiste a contratar
pessoas com mais de 50 anos,
mas essa realidade terá de mudar
porque a tendência é de aumen
to gradativo da população idosa
e de faltarem jovens para o mer
cado de trabalho. A afirmação
foi feita pelo presidente do Con
selho de Emprego e Relações do
Trabalho da Federação do Co
mércio do Estado de São Paulo
(FecomercioSP), José Pastore,
durante encontro que discutiu
a atual e a futura situação do
idoso no mercado.
Segundo o economista, por
enquanto, a sociedade não se
deu conta da desproporção en
tre o envelhecimento dos pro
fissionais e a oferta da mão de
obra juvenil. Porém, à medida
que a economia for retomando o
crescimento, isso será mais facil
mente constatado, já que “haverá
dificuldade em preencher vagas”.
Pastore manifestou preo
cupação com o fato de os par
lamentares federais estarem
postergando a reforma da Pre
vidência. “As pessoas estão en
velhecendo muito depressa no

Brasil e, daqui a alguns anos,
vamos ter mais idosos do que
jovens, e a Previdência não vai
ter condições de sustentar as
pessoas idosas, que vão durar
mais tempo. Isso é inexorável,
e temos de acompanhar o que
já ocorre em sociedades avan
çadas: fazendo com que o idoso
trabalhe por mais tempo.”
De acordo com o econo
mista, algumas empresas já de
senvolvem atividades para ab
sorver empregados nessa faixa
etária, mas não pelo sistema
convencional,e sim por meio de
empreendedores, autônomos
ou à distância, modalidade em
que os trabalhadores prestam
serviços na própria casa. Esse
tipo de trabalhadores aumenta
no mundo todo, “e aqui não deve
ser diferente”, afirmou.
Pastore alertou, no entanto,
que, para se manterem ativos
no mercado, os mais velhos
terão que se requalificar, prin
cipalmente, no que se refere à
tecnologia. Lembrou, inclusive,
que muitos fornecedores de fer
ramentas digitais vêm simplifi
cando os aplicativos, o que ajuda

nessa inserção.
Também presente no evento,
o economista Hélio Zylberstajn
disse que três quartos dos ido
sos no Brasil contam com algum
tipo de cobertura, como aposen
tadoria ou pensão, ou, às vezes,
com os dois, simultaneamente,
no caso de viúvos, por exemplo.
Na avaliação de Zylberstajn, os
idosos recebem mais assistência
do que as crianças pobres.
Para o economista, ainda é
muito baixa a participação dos
idosos no mercado de trabalho,
em torno de 25%, enquanto o
desemprego nessa faixa é de ap
enas 4%. Ele reconhece, porém,
que muitos nem vão atrás de tra
balho por temer o preconceito
das empresas. “Precisamos atuar
em duas frentes: abrir espaço
para eles nas empresas e encora
jálos a trabalhar.”
n PROJETO DE LEI
Diante disso, Zylberstajn de
fende o projeto de lei que cria o
Regime Especial de Trabalho do
Aposentado (Reta), proposto em
conjunto pelo Instituto de Lon
gevidade Mongeral Aegon e pela
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Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe). A flexibiliza
ção das regras seria aplicada so
bre os aposentados do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
e do funcionalismo público.
A ideia é empregar esse con
tingente, que teria apenas o sa
lário mensal sem os demais di
reitos trabalhistas, como férias e
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Com o estímulo
da isenção da contribuição pre
videnciária e do FGTS para o
empregador, a projeção é que,

em 10 anos, poderiam ser incor
porados ao mercado de trabalho
1,8 milhão de aposentados.
Na opinião do presidente do
Instituto de Longevidade Mon
geral Aegon, Nilton Molina, toda
a sociedade deveria ser cons
cientizada sobre o desafio da lon
gevidade. “As empresas que hoje
dificultam a admissão de uma
pessoa da terceira idade vão ter
que pedir perdão, porque daqui
a 15 ou 20 anos teremos muito
poucos jovens para trabalhar.”
(Agência Brasil)
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Aplicar em previdência privada dá
vantagem no Imposto de Renda
Há duas modalidades de planos de previdência privada: o PGBL e o VGBL

Vantagens na hora de pagar Imposto de Renda e mecanismos que ajudam o investidor a não perder a disciplina
são pontos que devem ser considerados ao contratar uma
previdência privada para complementar a aposentadoria.
Letícia Camargo, planejadora financeira da Planejar (Associação Brasileira de Planejadores
Financeiros), diz que a possibilidade de receber boletos mensais
para fazer depósitos na previdência ou de colocar os aportes
em débito automático contribui

para que o participante mantenha o hábito de investir para a
aposentadoria.
“Investir tem um lado
emocional. Arranjar um dinheirinho no final do mês para
contribuir de forma voluntária
é difícil. Se você entra em algo
automatizado, já se organiza
levando em conta aquele compromisso, como se fosse a conta de luz”, diz.
Esse tipo de investimento
também tem a vantagem de
uma tributação favorável para
quem deixa o dinheiro por mais

tempo. Enquanto aplicações no
Tesouro Direto têm alíquota
que começa em 22,5% e recua
até atingir 15%, depois de 720
dias, os planos de previdência
privada, na tabela de tributação regressiva, têm alíquota
mínima de 10% -embora partam de 35%, para desestimular
resgates precoces.
Há duas modalidades de
planos de previdência privada:
o PGBL e o VGBL. Daniel Calonge, presidente da empresa
Monetus, gestora de investimentos digital, explica que a

primeira modalidade é indicada
para investidores que fazem a
declaração do Imposto de Renda completa, que permite mais
deduções. Isso porque até 12%
do valor bruto aplicado nesses
planos pode ser deduzido do IR.
No PGBL, todo o dinheiro
aplicado no fundo é tributado no momento do resgate.
Já no VGBL, as alíquotas só
incidem sobre o rendimento
obtido com a aplicação.
A escolha de um investimento desses requer bastante
pesquisa e comparação. Fatores

como a taxa de administração
cobrada pela instituição que
oferece a aplicação e o retorno
sobre o investimento do fundo
podem influenciar muito o resultado obtido, diz Calonge.
Jorge Pohlmann Nasser,
diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, diz
que fundos com maior taxa
de administração tendem a
ser aqueles que exigem maior
atenção do gestor -em alguns
casos contendo ativos de renda variável- e podem oferecer
retorno maior. (Folhapress)
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Filme com Danilo Gentili é agressivo,
escatológico e politicamente incorreto
“Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro” é mal escrito, mal dirigido e mal interpretado
“Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro”
não é engraçado. É agressivo, rasteiro, escatológico e politicamente incorreto. Poderia ser tudo isso e ainda assim vingar
como comédia, mas simplesmente não tem graça. Como representante do cinema de terror, “Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro” é a encarnação do mal. É mal escrito,
mal dirigido e mal interpretado.
O quarteto de caçadores de assombração é formado por Gentili e mais dois nomes de fama no stand-up, Murilo Couto e Léo
Lins, além de Dani Calabresa, a única integrante que sabe atuar,
embora não tenha chances de tirar o filme da mediocridade.
O grupo, apenas uns picaretas que inventam histórias assombradas num canal do YouTube, é contratado pelo diretor de
uma escola em que os alunos acreditam na presença da loira do
banheiro. Para capturar essa lenda urbana brasileira, a equipe vai
passar uma noite no colégio, acompanhada apenas do diretor,
um segurança, alguns professores e um garoto nerd intrometido.
A loira realmente existe e passa a perseguir todo mundo. Cabeças explodem e o sangue cobre as paredes do lugar, enquanto
os personagens parecem disputar quem tem as falas mais idiotas
e as reações mais estúpidas. A loira existe, mas o roteiro não. A sequência de ações não faz o menor sentido, como se todo o elenco
estivesse improvisando o que dizer no momento seguinte.
Lins e Couto têm bom histórico no stand-up, mas não são
atores. Gentili supera a todos. Não tem o menor talento para
atuar. Repete suas falas como um aluno de 12 anos numa peça
da escola. Um aluno de 12 anos sem talento para o teatro.
O humor da produção tem o nível intelectual dos piores
momentos dos Trapalhões. Mas com um problema sério. Se a
turma do Didi era bobinha e inofensiva, a do Gentili é extremamente desagradável.
O filme faz piadas (ruins) com necrofilia, mal de Parkinson,
racismo, pedofilia, idosos e estupro. A escatologia não tem freio.
Entre tantas, duas cenas estão abaixo de qualquer crítica. Um
personagem luta contra um feto possuído por um espírito maligno, numa sequência que lida com masturbação e vômitos, enquanto outro precisa enfrentar um cocô que ganha vida própria
e salta do vaso sanitário para atacá-lo.
“Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro”
tem um caráter nocivo. Porque muita gente pode ver essa coisa
e achar que é assim que se faz cinema. Só resta torcer para que
nenhum jovem da plateia decida fazer filmes inspirado nesse tremendo equívoco. (Thales de Menezes/Folhapress)
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GêmEOS - 21/05 a 20/06
ARIES - 21/03 a 20/04
TOURO - 21/04 a 20/05
Não despreze e nem faça
Neste dia, que lhe será
Considere, se as suas
pouco caso de ninguém.
de todo promissor, haverá
falhas ou erros, dentro
Você poderá se arrepenmuita produção profissiodo trabalho, se devem a
der. Muito sucesso está
nal e muita facilidade para
sua própria distração ou
previsto para você hoje.
arranjar empréstimos de
desinteresse. Ótimo fluxo
astral para o tratamento de sua beleza dinheiro e para solucionar suas dificul- Terá êxito em escritos, nas viagens que
física e para impor mais moral em seu dades financeiras. Excelente ao amor e empreender, nos negócios e nos estudos
que requeiram grande empenho mental.
para as viagens.
ambiente social.
CâNCER - 21/06 a 21/07

LEãO - 22/07 a 22/08

VIRGEm - 23/08 a 22/09

Influência astral muito
benéfica e renovação
profissional para solucionar seus problemas
financeiros e pessoais.
Fará boas amizades e receberá o
apoio de pessoas que exercem muita
influência nos meios sociais.

O aspecto entre planetas
importantes dentro do seu
mapa solar indicam um bom
dia, pois você estará em
seu melhor período para o convívio íntimo. Se agir corretamente, terá grande
expansão em todos os sentidos quer nos
negócios, quer na vida social.

Aplique-se melhor no trabalho, uma vez que você
está deixando esta parte
importante da sua vida
um pouco de lado. Com o
posicionamento benéfico dos astros,
você deve analisar suas chances profissionais.

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIãO - 23/10 a 21/11
SAGITáRIO - 22/11 a 21/12
Neste dia, maiores serão
Excelente estado mental.
as possibilidades de se
Ótima intuição e bastante
realizar materialmente,
gosto para as coisas novas.
através dos bons negócios
Há favorabilidade para ime pelo esforço no trabaportações e exportações,
viagens ao exterior, conhecimento com lho. Fluxo favorável também ao amor
estrangeiros, passeios, publicidade e e paixão. Aproveite. Você pode sentir
interesse pela filosofia ou religião.
diversões de um modo em geral.

Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje.
Tome cuidado também
com os inimigos ocultos
e opositores, pois estes
estarão prontos a prejudicá-lo em
algum sentido. Bom, porém as pesquisas, investigações.

CAPRICóRNIO - 22/12 a 20/01

AqUáRIO - 21/01 a 19/02

PEIxES - 20/02 a 20/03

Boas vibrações, emanando sentimentos de
amor e comunhão, refinamento pelos gostos
artísticos e atração pelo
sexo oposto. Espetacular influência
astral para o seu signo. Lucrativos
negócios, e receber dinheiro considerado perdido.

Período ideal para firmar
relacionamentos ou se lançar em novas conquistas.
A partir de hoje tudo tende
a melhorar sensivelmente para você. A
personalidade ira elevar-se bastante,
suas condições sociais se exaltarão e a
saúde também.

IVocê também estará sentindo muita segurança
junto aos amigos e conhecidos, podendo demonstrar a sua amizade
que será retribuída. Bom para novos
empreendimentos e aos negócios ao
mesmo tempo.

REGISTRO INPI Nº 915.593.040-92 - Publicado pelo GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA.
- CNPJ 59.161.521/0001-73 - Administração - Publicidade - Parque Gráfico e Redação: Av
Alda nº 549 - Centro - Diadema - SP - Caixa Postal 246 - Cep 09910-170 - Telefax: 40579000 - Fundação: 29/11/1990 - Circulação: Quinzenal - Distribuição: Zona Sul, ABCD
e Zona Leste de São Paulo em todos os terminais da Rede Metropolitana de Trólebus,
comércio, shopping centers, bancas e residências. Diretor Responsável: Alicio Capel Diretor Comercial: Elidio Capel. Impressão: GRUPO ABCD DE JORNAIS. Fone:/fax:
4057-9000 - e-mail: jornalismo@diarioregional.com.br

