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A - Responsabilidade Social
A doação de créditos da Nota Fiscal Paulista é uma pequena ação que 
ajuda muito o trabalho consistente que, há 26 anos, a ‘Associação Luiz 
Ramos Natan Sztamfater’ – Abração – realiza com atendimento de crianças 
em Creches na Zona Leste. Atualmente são 439 alunos matriculados. 
A Associação apoia famílias, sustentando a formação educacional e o 
desenvolvimento social. Para doar os créditos, é só entrar no site da Nota 
Fiscal Paulista e escolher a ‘Associação Luiz Ramos Natan Sztamfater’ na 
opção ‘Entidades’ - ‘Doação de Cupons com CPF (automática)’. Conheça 
mais sobre esta Associação no site (www.abracao.com.br).

B - Cachaça Envelhecida 
Depois de conquistar mais de 50 países, a Cia. Muller de Bebidas lança no 
Brasil a Cachaça 51 Gold, uma cachaça mais elaborada que entra para a 
linha premium da companhia. Com a promessa de agradar até os mais exi-
gentes, a bebida tem como target os consumidores que frequentam os mais 
refi nados restaurantes, hotéis, bares e casas noturnas. Feita com os mais 
rigorosos processos de qualidade, o produto traz um diferencial explícito 
em sua produção: leva mais de um ano envelhecendo em barris de carvalho 
americano, ganhando características da madeira. Com seu sabor equilibrado, 
com notas fl orais, de baunilha e frutas secas, é possível degustá-la como 
digestivo ou aperitivo. Saiba mais em (www.ciamuller.com.br).

C - Mobile em iOS
Aprender a desenvolver aplicativos para iPhone pode ser a oportunidade 
que faltava para sua carreira decolar. A Quaddro Treinamentos está com 
inscrições abertas para o próximo iOS Swift Bootcamp. Com um programa 
de ensino com mais de 200 horas de formação, o aluno tem a chance de 
aprender de forma 100% prática. O curso é oferecido nas modalidades 
on-line e presencial. O programa é dividido em módulos de ensino, nos 
quais o aluno aprende de forma 100% prática. São criados aplicativos, 
para que o aluno domine todos os recursos oferecidos pelo iOS 11 e 
consiga desenvolver seus trabalhos em Swift 4, a linguagem mais atual 
da Apple. Saiba mais em (http://www.quaddro.com.br/).

D - Concurso do Cartaz 
O prazo de inscrição para o Concurso do Cartaz da 32ª edição do Prêmio 
Design MCB, realizado pelo Museu da Casa Brasileira, está chegando ao 

fi m. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 10. O objetivo 
da premiação é promover a refl exão sobre o design brasileiro e incentivar 
o uso do cartaz como meio de expressão cultural. Além disso, a mostra e 
a promoção da votação popular visam estimular a participação do público 
no debate sobre a produção atual em design gráfi co e a revalorização do 
cartaz, como peça gráfi ca central em campanhas de divulgação. Com isso, 
o prêmio reforça seu caráter de apoio à construção da identidade do design 
nacional, ampliando sua interação com o público e aproximando os visitantes 
dos temas vocacionais da instituição. Mais informações: (www.mcb.org.br).

E - Interesse Público
Furnas abriu chamada pública para instituições interessadas em apresentar 
projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. O prazo para envio 
das propostas vai até o próximo dia 24, e o objetivo é estimular a criação 
de iniciativas voltadas para temas como efi ciência energética, fontes al-
ternativas de energia, armazenamento de energia e hibridização, usinas 
que podem gerar energia de duas fontes diferentes ao mesmo tempo. Os 
projetos apresentados devem ser de interesse público, isto é, seu resultado 
deve contribuir para a modicidade tarifária, a melhoria da qualidade do 
fornecimento de energia, o aumento da segurança dos empreendimentos 
ou a sustentabilidade socioambiental. Edital no site: (http://www.furnas.
com.br/detalhesNoticiaExterna.aspx?Tp=N&idN=5419).

F - Vendas Diretas 
Empreendedorismo está entre os temas principais do 1º Encontro de 
Vendas Diretas, da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, 
a ser realizado no próximo dia 10, das 8h às 15h30, no Villa Blue Tree. 
Entre os objetivos está o de apontar caminhos para que as empresas 
contribuam para a profi ssionalização dos empreendedores de vendas 
diretas. Criada em 1980, a Associação é afi liada a World Federation of 
Direct Selling Association. Sua atuação contribui para o desenvolvimento 
do mercado brasileiro de varejo e de vendas diretas, sempre focada 
em fazer o setor mais ético, transparente e que ofereça as melhores 
condições para empreendedores em busca de boas oportunidades de 
negócios. Outras informações: (www.encontrovendasdiretas.com.br). 

G - Inteligência Comportamental 
Saiba que é possível administrar confl itos e transtornos emocionais em 
todas as esferas, no ambiente corporativo, pessoal ou social. A Olho 

de Tigre – Inteligência Comportamental e Cultura Organizacional está 
com inscrições abertas para seu treinamento de imersão de quatro 
dias chamado ‘Programa de Inteligência Comportamental’. O método 
com base neurocientífi ca, criado por Orlando Pavani Júnior, tem como 
objetivo fazer com que as pessoas reajam de forma diferente diante às 
adversidades em todos os âmbitos da vida. O treinamento começa amanhã 
(7) e vai até terça-feira (10), no Hotel Fazenda Morada do Verde, em 
Campo Limpo Paulista. Informações e inscrições: (http://olhodetigre.
com.br/lp/programa-de-inteligencia-comportamental/).

H - Inovações em Engenharia
Estão abertas as inscrições para o Queen Elizabeth Prize for Engine-
ering. O prêmio, que destinará £1 milhão ao ganhador ou ganhadores, 
distingue trabalhos inovadores em Engenharia, com grande impacto na 
humanidade. Podem concorrer indivíduos ou grupos de até cinco pes-
soas. Ganhadores do prêmio incluem George Smith, Michael Tompsett, 
Nobukazu Teranishi e Eric Fossum, pelo desenvolvimento de sensores 
de imagem digitais (2017); Robert Langer, do MIT, por pesquisas com 
transporte de medicamentos (2015); e os pioneiros da internet Robert 
Kahn, Vinton Cerf, Louis Pouzin, Marc Andreesen e Tim Berners-Lee 
(2013). As candidaturas podem ser submetidas pelo endereço (https://
nominations.qeprize.org) até 18 de maio. Informações: (www.qeprize.
org) e (http://facebook.com/qeprize). 

I - Leilão de 500 Imóveis 
A Caixa Econômica Federal realiza mais um grande leilão no próximo 
dia 11 (quarta-feira), no Hotel Panamby, na Avenida Ordem e Progres-
so, nº 115 (Barra Funda). Os interessados também poderão dar lances 
pela internet através do site (www. fi dalgoleiloes.com.br). No portal, 
o comprador precisa conferir se o leilão que deseja participar está 
disponível para lances online. Estão disponíveis casas, apartamentos, 
espaços comerciais e terrenos com preços até 70% abaixo do mercado 
e lances a partir de R$ 29 mil em todo o Estado. Todos os bens estão 
disponíveis no site da Fidalgo. Para maiores esclarecimentos tels: (11) 
2653-8583 e 2653-0553.

J - Segurança Cibernética
Foi aberto o primeiro lote para as inscrições da Cyber Security Summit 
Brasil 2018, que acontece entre os dias 27 e 28 de julho, no Sheraton Sao 
Paulo WTC Hotel. A mais importante conferência de cibersegurança do 
Brasil promete trazer para a sua segunda edição o que há de mais inédito 
e exclusivo sobre o tema. Para melhorar a segurança cibernética, no 
Brasil e no mundo, é necessário estar ciente dos desenvolvimentos mais 
recentes. A conferência terá como atrações grandes nomes do Brasil e 
do mundo, com o objetivo de reunir profi ssionais de alto escalão como 
CEO, CIO, CISO, CTO, CRO, funcionários do governo, forças armadas, 
diretores, gerentes e analistas de TI, especialistas em segurança e em 
tecnologia. Saiba mais em (www.cybersecuritysummit.com.br) 
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Benefícios abaixo
do salário mínimo vão 
contra a Constituição

O Brasil participa de 

mais de 20 comitês da 

OCDE, mas apenas 

na qualidade de 

observador

Fazer parte desse seleto 
grupo, hoje composto 
por 35 países membros, 

ainda não é realidade. Porém, 
a admissão pode estar mais 
próxima, desde que o Brasil 
siga algumas recomendações. 
Acredito que seja consenso 
de que a entrada do Brasil na 
OCDE seja benéfi ca. Afi nal, 
trata-se de uma organização 
que promove políticas de 
desenvolvimento econômico 
e bem estar social em todo 
o mundo. 

Porém, parece muita inge-
nuidade acreditar que essa é 
a solução de todos os nossos 
problemas, como alguns 
insistem em dizer. Também 
me preocupam algumas con-
dições para fazer parte do 
grupo. Uma delas diz respeito 
ao salário mínimo. A OCDE 
recomenda que o nível do be-
nefício mínimo previdenciário 
seja desconectado do nível 
do salário mínimo. Em outras 
palavras, isso quer dizer que 
o benefício da previdência 
pode ser menor que o salário 
mínimo, hoje em R$ 954 (valor 
que a OCDE considera alto).

Não consigo ver essa reco-
mendação com bons olhos 
porque o salário mínimo no 
Brasil está longe de ser sufi -
ciente para proporcionar uma 
vida digna. Um valor menor 
que esse colocaria as pessoas 
em situação de miséria. Além 
disso, a recomendação não 
tem amparo na Constituição 
Brasileira. O texto é bem 
claro quando determina que 
nenhum salário ou benefício 
no país pode ser inferior ao 
de um salário mínimo. Em 
tempos em que a Constituição 

é ignorada ou interpretada 
como bem entendem os gover-
nantes, não me surpreenderia 
se o atual governo passar por 
cima dela para tentar uma 
vaga na OCDE.

Tal recomendação de des-
conectar benefícios do salário 
mínimo me leva a crer que, de 
fato, a OCDE, por mais profi s-
sional que seja, não tem como 
conhecer a realidade do nosso 
país. A OCDE também sugere 
mudanças na Previdência 
Social, incluindo a mudança 
da idade mínima para aposen-
tadoria. Eu defendo que se a 
OCDE realmente considera o 
INSS importante, que também 
recomende ao governo que 
sejam cobradas as empresas 
devedoras.

Se assim fi zesse, suponho 
que a recomendação não se-
ria seguida e o Brasil jamais 
entraria para esse grupo, 
considerando que as empre-
sas pertencentes a deputados 
federais e senadores devem 
R$ 372 milhões, segundo le-
vantamento da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional, 
divulgado em 2017. Mexer no 
bolso do trabalhador é uma 
coisa, mexer no bolso dos 
políticos é outra muito dife-
rente e eles não aceitariam 
sair perdendo. 

Quando falamos em valores 
devidos por grandes empre-
sas, o número ultrapassa os 
nove dígitos. Na época em 
que o relatório da PGFN foi 
divulgado, somente a Friboi, 
do grupo JBS, devia quase R$ 
2,5 bilhões. 

Acredito que as tentativas 
de entrada na OCDE merecem 
a atenção da população. É 
preciso estar atento para o 
que o governo fará para se 
adequar e se tais adequações 
podem nos prejudicar.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)

O item Alimentação passou de uma defl ação de -0,31% para - 0,27%.

A infl ação das famílias de me-
nor renda, entre 1 e 2,5 salários 
mínimos, avançou em março em 
relação a fevereiro, mas ainda 
assim fi cou abaixo da taxa das 
famílias de maior renda. Se-
gundo dados divulgados ontem 
(5) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (Ibre/FGV), 
o Índice de Preços ao Consu-
midor - Classe 1 (IPC-C1) de 
março apresentou variação de 
0,08%, com alta de 0,09 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa 
apurada de fevereiro, quando o 
índice acusou variação negativa 
(defl ação) de -0,01%. Com o resultado, o 
indicador acumula alta de 0,57% no ano e 
1,45% nos últimos 12 meses.

O indicador, no entanto, fi cou abaixo do 
índice que mede a infl ação junto às famílias 
de maior renda. Segundo a FGV, em março 
o IPC-BR anotou variação de 0,17%. A 

Agência Nacional do Petróleo (ANP)

defi ne em edital modelos de contrato para o pré-sal.

Inicialmente prevista para 
entrar na licitação, a área do 
campo de Saturno, na Bacia 

de Santos, foi retirada da rodada 
em atendimento ao Ministério 
de Minas e Energia, mas deverá 
ser incluída no próximo certa-
me na modalidade de partilha.

“O edital traz os blocos em 
oferta, as regras e procedi-
mentos para participação 
e o cronograma preliminar 
da rodada”, informa a ANP, 
esclarecendo que fez “uma 
adequação dos valores rela-
tivos à garantia fi nanceira do 
Programa Exploratório Mínimo 
para as áreas em oferta”. No 
documento, a ANP mantém 
as regras da reabertura, ao 
fi m da rodada, das ofertas dos 
blocos não arrematados, que 
já constaram dos editais da 2ª 
e 3ª Rodadas de Partilha, mas 
com alguns aprimoramentos. 

“As empresas que não ti-

Passando por um grande 
plano de modernização, a Ará-
bia Saudita anunciou que irá 
inaugurar no pr´poximo dia 18, 
em Riad, o seu primeiro cinema 
depois de 30 anos. Segundo as 
autoridades, o objetivo é que a 
AMC Entertainment, empresa 
que garantiu a licença de abrir o 
cinema, construa nos próximos 
cinco anos mais de 40 cinemas 
em 15 cidades do reino.

A iniciativa acontece após 

o governo da Arábia Saudita 
retirar, em 2017, uma medida 
que proibia a instalação de 
cinemas no país. A população 
saudita é conhecida por ser 
uma grande consumidora de 
fi lmes e séries de televisão 
do Ocidente. O retorno das 
telonas é devido ao plano de 
modernização que o príncipe 
herdeiro Mohammad Bin 
Salman está introduzindo no 
reino (ANSA).
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ANP publica edital e contratos 
da 4ª Rodada de Partilha

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou ontem (5) o edital e 
os modelos de contrato da 4ª Rodada de Partilha de Produção [de petróleo e gás] no pré-sal, a ser 
realizada dia 7 de junho

áreas de Dois Irmãos, Três Ma-
rias e Uirapuru, nas Bacias de 
Campos e Santos, foram elabo-
rados dois modelos de contrato 
de partilha de produção, sendo 
um com a participação obriga-
tória de 30% da empresa, como 
operadora, e a outra sem essa 
participação.

A diretoria da ANP anunciou 
ter aprovada o Segundo Ciclo 
da Oferta Permanente de Áreas 
para exploração e produção de 
petróleo e gás natural. O pro-
cesso prevê a oferta contínua 
de campos devolvidos (ou em 
processo de devolução), de 
blocos exploratórios ofertados 
em rodadas anteriores e não 
arrematados e também dos 
blocos devolvidos à Agência. 
Os blocos selecionados para o 
Segundo Ciclo da Oferta Perma-
nente serão divulgados no site 
das rodadas de licitações até o 
próximo dia 30 (ABr).

verem garantias de ofertas 
sufi cientes na reabertura, por 
exemplo, poderão apresentar 
ofertas nesse momento e as 
garantias posteriormente”, diz 
a agência. Quanto aos modelos 

de contratos, eles trazem, en-
tre as novidades, a revisão da 
cláusula que trata de arbitra-
gem. Em face da manifestação 
de interesse da Petrobras em 
participar como operadora nas 

Avança a infl ação para famílias de menor renda
infl ação negativa de 0,72% 
em fevereiro para uma alta de 
0,43% em março; Habitação 
(0,07% para 0,23%); Saúde 
e Cuidados Pessoais; (0,17% 
para 0,3%); e Alimentação 
(-0,31% para -0,27%).

Já o grupo Educação, Lei-
tura e Recreação saiu de 
uma defl ação de -0,18% em 
fevereiro para uma variação 
nula em março (0,00%). Em 
contrapartida, os itens Trans-
portes (0,76% para 0,38%), 
Comunicação (-0,10% para 
-0,25%) e Despesas Pessoais 

(0,13% para 0,03%) apresentaram decrés-
cimo em suas taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, destacam-se os itens 
gasolina (1,93% para -0,17%), tarifa de 
telefone residencial (0,08% para -0,51%) e 
alimentos para animais domésticos (0,31% 
para -0,30%) (ABr).

taxa do indicador nos últimos 12 meses 
fi cou em 2,76%, nível também acima do 
registrado pelo IPC-C1. A alta do IPC-C1 
em março refl ete elevação de preços em 
cinco das oito classes de despesas com-
ponentes do índice, com destaque para 
Vestuário, cuja infl ação passou de uma 

De acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Atividade do Comércio, o 
movimento dos consumidores nas lojas 
de todo o país cresceu 0,6% em março. 
Em comparação com o mesmo mês do 
ano passado (março/17), o crescimento 
foi de 8,8%. No acumulado do primeiro 
trimestre, a atividade varejista cresceu 
7,3% frente ao mesmo período do ano 
passado, a maior alta para um primeiro 
trimestre dos últimos cinco anos.

Segundo os economistas da Serasa 
Experian, o avanço da massa real de ren-

dimentos e o impulso proporcionado pela 
expansão do crédito, face à sequência de 
redução das taxas de juros e da melhora 
dos níveis de confi ança do consumidor, 
impactaram favoravelmente a atividade 
varejista durante o primeiro trimestre do 
ano. O segmento de móveis, eletroeletrô-
nicos e informática foi o que mais cresceu 
em março: 1,9% em relação a fevereiro.

 Logo após aparece o setor de veículos, 
motos e peças, com expansão de 1,3%. 
Também operou em alta o setor de te-
cidos, vestuário, calçados e acessórios, 

com crescimento de 1,0% no terceiro 
mês do ano. 

Na direção contrária houve recuo de 
2,0% no setor de supermercados, hiper-
mercados, alimentos e bebidas, a queda 
de 1,2% em combustíveis e lubrifi cantes 
e a retração de 2,0% no segmento de 
material de construção.

O segmento de móveis, eletroeletrôni-
cos e informática foi o que mais cresceu 
no acumulado do primeiro trimestre em 
comparação com o mesmo período do 
ano passado: 12,4% (Serasa Experian). 

Atividade do comércio cresceu 7,3% no primeiro trimestreO primeiro cinema em 30 anos


