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Economia

Varejo paulista encerra 2017 com a
criação de mais de 6 mil empregos

O varejo paulista encerrou 2017 com um estoque ativo de
2.089.209 trabalhadores formais.

trônicos e lojas de departamentos (3.685 vagas), sendo que
essas duas últimas atividades
apresentaram as maiores taxas

Inflação da construção
civil sobe para 0,27%
em janeiro
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu para
0,27% em janeiro, informou
ontem (8), no Rio de Janeiro, o
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). A taxa ficou
0,09 ponto percentual acima da
de dezembro de 2017, o que significa que o aumento de preços
foi mais intenso. Em janeiro do
ano passado, a inflação - medida
pelo Sinapi - foi de 0,38% e, desde
então, o índice acumulou 3,71%
em 12 meses.
Segundo a pesquisa, o custo
médio nacional da construção
civil, por metro quadrado, foi de
R$ 1.069,61 em janeiro último.
Desse valor, R$ 547,70 são relativos a materiais de construção
e R$ 521,91 abrangem a mão de
obra contratada para as obras. Os
dados do IBGE mostram ainda
que a inflação foi mais intensa
para os materiais de construção,
que variaram 0,50%. Para a mão
de obra, o índice de preços variou
0,04%, com uma queda de 0,18
ponto percentual em relação a
dezembro de 2017.
Em doze meses, no entanto, a
mão de obra acumula variação de
9,45% e os materiais, de 2,98%.
Considerando a desoneração da
folha de pagamentos do setor, o
índice mensal de preços de janeiro
foi mais alto na Região Sudeste,
onde a inflação da construção
civil foi de 0,46%. Em 12 meses,
o Sudeste acumula alta de 3,81%.
O Nordeste (4,21%) e o Centro-Oeste (4,11%) tiveram maior
encarecimento de preços. A Região Norte registra tanto o menor
Sinapi mensal, com 0,12%, quanto
o menor valor anual, com 1,67%.

de crescimento no número total
de trabalhadores, de 2,5% e 2%,
respectivamente.
Por outro lado, os setores de

outras atividades e de lojas de
vestuários, tecidos e calçados
eliminaram 4.635 e 2.543 vínculos celetistas, consecutivamente. Vale ressaltar que a maior
taxa de retração no estoque de
empregos em relação a 2016
foi registrada pelas lojas de
móveis e decoração (-2,5%).
A assessoria econômica da
Fecomercio-SP avalia como positivos os números do mercado
de trabalho formal do comércio
varejista no Estado de São Paulo
em 2017, demonstrando que o
período de retração de postos
de trabalho seguramente ficou
para trás - salvo os meses com
sazonalidade negativa, como
normalmente ocorre no primeiro trimestre do ano (AI/
FecomercioSP).

Barril de petróleo fica
abaixo de US$ 65

O preço do barril de petróleo
Brent para entrega em abril está
sendo cotado abaixo de US$
65 durante o pregão de ontem
(8) no mercado de futuros de
Londres, o nível mais baixo em
seis semanas, devido ao grande aumento de produção nos
Estados Unidos, segundo os
analistas. A cotação do petróleo
do Mar do Norte está abaixo dos
US$ 64,70 por barril, um valor
1,29% inferior ao do fechamento
de ontem (US$ 65,55) e 9,23%
abaixo da cotação máxima registrada após 2014, US$ 71,28
no dia 25 de janeiro deste ano.
O Departamento de Energia
dos EUA informou que as
reservas do país aumentaram
na semana passada em 1,9
milhão de barris, enquanto a
produção do hidrocarboneto
cresceu em cerca de 10,25 milhões de barris por dia. “Os investidores estão preocupados
com o excesso de oferta”, comentou o analista da empresa
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abertura de 6.326 postos de trabalho no ano
reverte o quadro observado em 2015 e 2016, quando
107,5 mil vínculos celetistas
foram extintos. Assim, o varejo
paulista encerrou 2017 com
um estoque ativo de 2.089.209
trabalhadores formais, alta de
0,3% em relação a dezembro
de 2016.
Os dados compõem a pesquisa realizada mensalmente pela
FecomercioSP com base nos dados do Ministério do Trabalho,
por meio do Caged e da Rais.
No acumulado de 2017, a geração de vínculos com carteira
assinada foi impulsionada pelos
supermercados (9.080 vagas);
farmácias e perfumarias (4.282
vagas); e eletrodomésticos, ele-
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Após dois anos de desempenho negativo, o comércio varejista do Estado de São Paulo voltou a gerar
empregos com carteira assinada em 2017

A produção nos Estados Unidos ganhou força nos últimos
meses.

CMC Markets, David Madden,
pois as informações “revelam
que os estoques nos EUA aumentaram e a produção atingiu
um recorde histórico”. Ele
disse que a informação sobre
um aumento das importações
por parte da China, divulgada
hoje, “não foi suficiente para
equilibrar os temores”.
A produção nos Estados Unidos, especialmente a oriunda da
exploração de hidrocarbonetos
não convencionais, ganhou

força nos últimos meses,
como resultado de um aumento paulatino do preço do
petróleo, o que tornou essas
jazidas rentáveis novamente.
No início de 2015, o barril do
Brent chegou a ser cotado
abaixo de US$ 30, devido a
um excesso de produção no
mercado, o que fez com que
a exploração fosse suspensa
em algumas jazidas onde é
muito caro extrair petróleo
(ABr/EFE).

Energia elétrica conteve inflação em janeiro
A queda de 4,73% no custo da energia elétrica
em janeiro deste ano foi o principal freio da inflação oficial (0,29%), medida pelo IPCA. Segundo o
IBGE, o recuo das tarifas foi provocado pelo fim
da cobrança do adicional de R$ 0,03 para cada
quilowatt-hora (kWh) consumido referente à bandeira tarifária vermelha patamar 1, que vigorava
em dezembro.
A alta de preços de 2,44% na gasolina foi a principal
responsável pela inflação de 0,29% medida pelo IPCA

A - Acervo da Tecidoteca
Bandeiras de tecidos planos e de malharia, catálogos de empresas
têxteis e de aviamentos – como botões, zíperes e fitas – e fibras. Tudo
isso constitui o acervo da Tecidoteca da USP. O espaço foi criado em
2005, junto ao bacharelado de Têxtil e Moda, e vinculado à biblioteca
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), campus da USP
na zona leste. Além do espaço físico, a Tecidoteca também conta com
uma base de dados on-line. O acervo do espaço é aberto ao público
mediante agendamento. As visitas devem ser marcadas pelo e-mail
(bibtecidoteca-each@usp.br). Mais informações podem ser obtidas
através do telefone (11) 3091-1035.

B - Eleições Italianas
Cidadãos italianos que vivem fora do país, têm direito a eleger 12 deputados e seis senadores que irão representá-los no parlamento.O pleito, que
acontece neste mês, elegerá dois senadores e quatro deputados como
representantes da América do Sul. Entre os candidatos, está o jornalista
brasileiro, Fernando Mauro Trezza, que concorre ao cargo pela primeira
vez. É paulista, descente de italianos e possui dupla cidadania. É presidente da Associação Brasileira dos Canais Comunitários e faz parte do
Movimento Passione Itália, como candidato pelo Cívica Popolare. Esse
movimento já elegeu a deputada Renata Bueno, a atual representante
da América do Sul pelo partido, tendo sido ela a responsável por levar
para a Itália o conceito da Lei Rouanet, que possibilitou a reforma do
famoso Coliseu de Roma por meio de incentivos fiscais.

C - História Baseada em HQ
Acontece no próximo dia 24, das 8h às 16h, o workshop “O século XX
através das Histórias em Quadrinhos”, ministrado pelo historiador Eduardo Molina e pelo cientista político Rodrigo Gallo, em parceria com o
canal do YouTube Geek História, o portal Plano Crítico e a empresa de
educação Ágora. Destinado a pesquisadores, professores e curiosos,
o curso propõe que as histórias em quadrinhos - até então tidas como
entretenimento de crianças e adolescentes - como fontes documentais
para pesquisas históricas, assim como livros, documentos, fotografias
ou jornais. Vai mostrar como as HQs contribuíram para construir interpretações distintas sobre o século XX ao abordar temas como a II
Guerra Mundial, a Guerra Fria, o terrorismo e o surgimento de governos
totalitários, entre outros. Inscrições: (https://www.sympla.com.br/o-seculo-xx-atraves-das-historias-em- quadrinhos 236077).

em janeiro. Outro combustível cuja alta de preços
impactou o IPCA foi o etanol, com aumento de preços
de 3,55%. Já os preços dos alimentos subiram 0,74%
em janeiro, acima da alta de 0,54% de dezembro. O
principal responsável por esse movimento foi a alimentação para consumo em casa, que passou de uma
inflação de 0,42% em dezembro para 1,12% em janeiro.
Entre os alimentos que mais subiram de preços em
janeiro estão o tomate (45,17%) e a batata-inglesa
(10,85%) (ABr).

D - Shopping de Eletrônicos
O Shopping Galeria Pagé Brás, novo ponto turístico de São Paulo e o
maior shopping de eletrônicos e importados do Brasil, encerrou o primeiro
mês de 2018 comemorando o forte desempenho na comercialização de
lojas. Com pouco mais de 1 ano de funcionamento, o empreendimento
registra 440 operações, o que representa 75% de lojas em atividade,
atendendo o público de todo o país que chega à região do Brás em busca
das melhores oportunidades de compras. Com horário diferenciado, para
suprir a demanda de vendas de atacado, o shopping funciona das 6h às
16h e recebe mensalmente 650 ônibus com turistas vindos de diversas
regiões do país. O centro de compras possui 82 vagas exclusivas para
fretados. Mais informações: (www.galeriapagebras.com.br).

E - Programa de Estágio
A Cyrela, uma das empresas mais admiradas no setor de construção do país,
abre inscrições para o Programa de Estágio 2018, com o objetivo de desenvolver jovens profissionais que tiverem interesse em atuar nesse mercado. O
programa selecionará dez estagiários para o escritório de São Paulo e quatro
para Porto Alegre. Os profissionais terão carga horária semanal de 30h e
atuarão diretamente nas áreas de negócio. Estão aptos para participarem
do programa candidatos que estejam cursando o penúltimo e o último ano
da Graduação dos cursos de Engenharia, Direito, Administração e afins.Os
candidatos selecionados iniciarão as atividades na empresa a partir de março.
Para se inscrever acesse: (https://www.cyrela.com.br/sobre/a-cyrela/pda).

F - Ruído Ambiental
Expor os fundamentos técnicos de acústica aplicados à higiene ocupacional (HO), normalização e critérios de avaliação da exposição ao
ruído, de modo que os participantes possam configurar os instrumentos
de medição e utilizá-los em campo são alguns dos assuntos que serão
abordados no curso promovido pela Instrutherm: medição de níveis de
ruído ocupacional e ambiental. Será realizado nos dias 1 e 2 de março
com o Mestre em higiene ocupacional Marcos Domingos. É indicado
para profissionais com formação básica em segurança do trabalho, como
técnicos, engenheiros, enfermeiros e médicos do trabalho. A duração será
de 12 horas, sendo 8 dedicadas à teoria e 4 à prática com equipamentos
Instrutherm. Saiba mais em: (www.instrutherm.com.br).

G - Reciclagem Médica
Está programado para o período de 23 a 27 de julho de 2018 a oitava
edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, da SBCM

Eleições 2018:
uma questão de
Segurança Digital
Bruno Prado (*)

O usuário eleitor passou
a consumir conteúdo
informativo por meio
das redes sociais
pós três anos de crise
política e econômica,
e uma infinidade de
denúncias de corrupção
envolvendo diferentes partidos, finalmente chegamos
a 2018, ano em que os brasileiros novamente voltam às
urnas, no dia 7 de outubro. O
objetivo é escolher os novos
representantes da população
nos poderes Executivo e
Legislativo da Federação e
seus Estados.
Além da grande importância natural, por se tratar de
guiar o futuro do país para
o próximo quadriênio, este
acontecimento deve chamar
ainda mais a atenção neste
ano pelo momento de polarização de opiniões políticas
entre os cidadãos. O debate
ficou ainda mais exacerbado
pelo intenso uso das redes
sociais, que deram voz a
todos os inscritos de forma
quase que igualitária.
A conectividade proporcionou uma mudança no
comportamento do usuário
eleitor, que passou a consumir conteúdo informativo
por meio das redes sociais.
Diante disso, as mídias tornaram-se meios de comunicação protagonistas, abrindo
caminho para colunistas e
veículos considerados “independentes” como fontes
alternativas aos grandes
grupos. Se, por um lado,
há hoje mais democracia
na informação, esse canal
também preocupa os agentes
da segurança digital pela
facilidade na viralização de
notícias falsas.
A propagação das fake
news acontece por meio de
veículos de notícias alternativos ou “influenciadores”,
que se dizem independentes,
mas atuam a serviço de algum
político ou partido para manipular a opinião pública. Entretanto, o mais preocupante
é o uso crescente de bots,
os robôs em forma de perfis
falsos de usuários para compartilhar conteúdo duvidoso
e para participar de fóruns de
discussões. A preocupação é
latente porque tal atividade
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pode influenciar os votos nas
urnas e adulterar resultados,
alterando o verdadeiro rumo
de todo um país.
Portanto, além do uso
da própria urna eletrônica
e a polêmica em torno da
possibilidade ou não de sua
violação, as redes sociais
devem, sim, ser encaradas
pelas autoridades como uma
questão de Segurança Digital
durante o processo eleitoral.
As equipes de tecnologia do
Governo e das campanhas
eleitorais devem ficar atentas a outras modalidades de
crimes virtuais, como a simulação de páginas falsas para o
roubo de dados pessoais dos
usuários e movimentações
nas camadas inferiores da
Internet – como Deep Web e
Dark Web – para a troca de
informações ou até mesmo a
compra e venda de ataques
virtuais.
Um deles é o de negação
de serviço, mais conhecido
pela sigla “DDoS”, para a
tirar do ar canais online
do Governo, do Tribunal
Eleitoral, de partidos ou de
candidatos. Também por este
motivo, até mesmo empresas
não ligadas à política devem
manter a Segurança Digital
como prioridade. É comum
alguns gestores congelarem
os investimentos à espera
de um panorama econômico
com os novos eleitos.
Porém, as organizações
continuam vulneráveis a
casos de hackativismo, em
que hackers invadem sites
ou derrubam serviços digitais de forma quase aleatória
para defender ou promover
uma causa. Desta forma, a
implementação de medidas
preventivas pode evitar prejuízos nesse período. Vivemos
em uma era de transformação
digital, em que os avanços
tecnológicos proporcionam
benefícios, mas também desafios – e um dos principais,
neste ano, é garantir a eleição de candidatos de forma
honesta e transparente.
Nosso Brasil já tem muitos
problemas, não podemos
deixar que a tecnologia nos
traga mais um.
(*) - É CEO da UPX Technologies,
empresa especializada em
performance e segurança digital
(www.upx.com).

(Sociedade Brasileira de Clínica Médica), no Centro de Convenções Rebouças. Objetiva reciclar todo o conteúdo da especialidade, com ênfase
em questões recorrentes no dia a dia da prática médica, como insuficiência
cardíaca; diabete melito tipo I; diabete melito tipo II; esporte, nutrição
e anabolizantes; doença inflamatória intestinal; asma de difícil controle
e seu manejo ambulatorial; síndrome metabólica e risco cardiovascular;
tuberculose - aspectos atuais no tratamento; radiologia intervencionista;
finalizará com um Julgamento Simulado sobre Ética Profissional, entre
outros relevantes temas. As inscrições já estão abertas, e devem ser
feitas pelo site (www.sbcm.org.br/reciclagem2018)

H - Tecnologia 4.5G
A Claro, operadora com o 4G mais rápido do Brasil, anuncia o pré-cadastro para a venda do Samsung Galaxy A8. O novo modelo da
linha A da Samsung, traz em suas configurações a funcionalidade
4.5G, que possibilita velocidades médias de navegação até 10 vezes
maiores do que o 4G convencional. Além disso, é o smartphone com
o preço mais acessível entre os dispositivos que suportam a nova
tecnologia no mercado brasileiro. Pioneira na oferta do 4.5G no País, a
operadora ampliou recentemente a cobertura para mais 140 cidades.
Os interessados no Galaxy A8 deverão acessar o site da loja online
da Claro - (https://lojaonline.claro.com.br/landingpage/galaxya8)
e realizar seu cadastro, para receber mais novidades sobre o novo
Galaxy A8 em primeira mão.

I - Indústria de Pneus
Entre os dias 26 e 28 de junho, no Expo Center Norte, acontece a 13ª
edição da PneuShow – 13ª Feira Internacional da Indústria de Pneus,
única da América do Sul direcionada ao fomento do setor. O evento tará
o que há de mais inovador em pneus novos e reformados, máquinas,
equipamentos e soluções para que transportadores de carga e passageiros, empresas de logística, agroempresas, usinas e todos que têm o
pneu como componente de seu negócio. A feira reunirá 70 expositores
dos segmentos: rodas, aros e acessórios, equipamentos para oficinas e
borracharias, produção, recauchutagem e vulcanização de pneus, segurança industrial, bandas pré-moldadas, camelbacks, patches, pneu para
transporte de cargas, entre outros. Mais informações tel (11) 2226-3100
ou (www.pneushow.com.br).

J - Leilão de Bens
O Superbid, empresa de tecnologia que oferece soluções de e-commerce
para bens de capital e de consumo duráveis, está promovendo a venda
diversos itens da fábrica da Colgate Palmolive. A empresa multinacional de origem americana, está renovando parte de seus maquinários
e colocou os itens em ofertas até o próximo dia 19. Os 24 lotes de
máquinas e equipamentos industriais encontram-se na unidade da
empresa de São Bernardo do Campo. Entre os itens, destacam-se um
lote de 18 esteiras e um lote de uma injetora de cabos Battenfeld,
com ofertas iniciais de R$6 mil e R$7 mil, respectivamente. O acesso
a todas as informações do leilão e os lances podem ser realizados pelo
site (https://www.superbid.net/).

