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A - Bar nas Alturas 
Quem passar pelo Parque Villa Lobos, entre os próximos dias 6 e 9, 
verá uma atração inusitada: o Bar nas Alturas. Ele é um dos destaques 
da programação Família no Parque, que ainda reúne diversas opções 
de entretenimento ao ar livre para todas as idades. Içado por um guin-
daste a cerca de 25 metros do chão, o Bar nas Alturas tem capacidade 
para acomodar até 10 pessoas simultaneamente e é livre para todas as 
idades, sendo que menores de 18 anos deverão estar acompanhados de 
adultos. A atração permite ao visitante uma experiência inusitada e o 
passeio inclui drinque não alcoólico por pessoa, preparados no alto pelo 
bartender que comanda o espaço. Outras informações no site: (www.
familianoparque.com.br).

B - Startups Tecnológicas
Foi lançada a segunda edição do programa Vallourec Open Brasil, que 
seleciona startups aptas a desenvolver projetos em conjunto com as 
empresas Vallourec no Brasil. O programa objetiva promover a cultura 
da inovação, por meio da busca de startups e empreendedores capazes 
de desenvolver soluções na área de data science, focadas em melhorar 
ou desenvolver novos serviços para os clientes do Grupo. As escolhidas 
recebem mentoria de profi ssionais, imersão e treinamento na Empre-
sa, além de acesso exclusivo à rede de fornecedores e clientes. As 
interessadas deverão preencher o formulário disponível no site (www.
vallourecopenbrasil.com.br).

C - Indústria Têxtil
Entre os dias 21 e 24 de agosto, em Blumenau, acontece a maior feira para 
a indústria têxtil das Américas: Febratex. A feira dará a oportunidade de 
conferir os principais lançamentos, novas tecnologias, produtos e servi-
ços voltados ao setor têxtil. Além da possibilidade de realizar negócios 
com as mais de 3 mil marcas apresentadas pelas empresas expositoras 
nacionais e internacionais, quem vier para o evento precisa estar atento 
a detalhes que envolvam esse tipo de aquisição e venda. O comércio 
exterior, com as questões relacionadas a importação e exportação, é um 
deles. Saiba mais em (www.febratex.fcem.com.br).

D - Especialistas em Dor
Entre os próximos dias 4 a 7, no Centro de Convenções Rebouças a USP 

realiza o 8o Congresso Interdisciplinar de Dor (Cindor). Serão apre-
sentados novos avanços, pesquisas e tratamentos de dores crônicas e 
agudas. O evento é um dos maiores congressos de dor da América Latina, 
reunindo especialistas nacionais e internacionais. Entre os assuntos, 
estão: dor na infância, geriatria e gestação; cefaléia; dor oncológica; dor 
orofacial; fi bromialgia (síndrome caracterizada por dor generalizada e 
fadiga); dores musculares; lombalgias; tendinite; artrite; osteoporose e 
novos estudos e avanços em neuromodulação, ortopedia, acupuntura e 
reabilitação. Inscrições e mais informações pelo site(www.cindor.com.br).

E - Confeitaria e Varejo
Entre os dias 24 a 27 de julho, no Expo Center Norte, acontece a FIPAN 
- Feira Internacional de Panifi cação, Confeitaria e Varejo Independente 
de Alimentos. O evento, que esse ano terá 36 mil metros quadrados 
e 300 expositores com mais de 450 marcas, deve receber mais de 60 
mil visitantes que vêm em caravana do Brasil todo e de vários países 
do mundo, a fi m de fazerem negócios e trocarem informações e terem 
todos os meios de tornar o seu negócio mais rentável e com otimização 
do tempo nas suas empresas. Atrações como Arena do Confeiteiro com 
os melhores, e a Arena do Pão com a seletiva brasileira do Mondial du 
Pain. Demais informações: (www.fi pan.com.br). 

F - Marca Própria 
Feira que reúne as empresas fabricantes e desenvolvedoras de produtos 
de Marca Própria e seus parceiros, a Private Label Latin America 2018 
será realizada nos dias 29 e 30 de agosto no Transamerica Expo Center. 
O evento de negócios será um espaço para desenvolvimento de parcerias 
e para troca de informações e experiências sobre inovações, tendências 
do mercado e novas tecnologias. A Kantar Worldpanel, especialista global 
em comportamento de consumo, que monitora semanalmente as compras 
de 55 milhões de famílias somente no Brasil e participará da Private 
Label, revela que os produtos de Marca Própria já são comprados pela 
maioria dos lares brasileiros, mas o potencial de crescimento deste setor 
ainda é enorme. Mais informações: (www.privatelabelbrazil.com.br).

G - Encontro de Hospitais
Nos próximos dias 3 e 4, a capital goiana receberá um dos maiores 
eventos do setor saúde do país. Gestores de hospitais e de estabele-

cimentos públicos e privados, profi ssionais, acadêmicos e empresas 
da área da saúde de todo Brasil debaterão gestão, inovação, transfor-
mação e evolução na assistência hospitalar. A Federação Brasileira de 
Hospitais e a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás promovem 
a 12ª Convenção Brasileira de Hospitais. Considerado o maior do setor 
hospitalar no país, deve receber mais de mil congressistas de e cerca 
de 4.000 visitas profi ssionais à Área Expositiva. Saiba mais em: (https://
www.convencaofbh.com.br/).

H - Profi ssionais de TI 
A Resource IT, uma das principais multinacionais brasileiras de serviços 
de consultoria, TI e Integração Digital, está com 250 vagas abertas para 
profi ssionais de TI nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Oportunidades 
são para os cargos de Analista Programador Back-End (NODE), Analista 
Programador Front-End (Angular PI), Especialista VTEX (E-commerce), 
Analista Programador React Sr, Product Owner e Full STACK. Os inte-
ressados em fazer parte da empresa devem ser graduados em Ciências 
ou Engenharia da Computação e indicar suas experiências profi ssionais 
na área de TI no cadastro dos currículos. Para mais informações, visite 
(www.resourceit.com).

I - Vestibular de Música
A coordenação do curso de graduação em Música (licenciatura em música 
com habilitação em educação musical) da UFSCar oferece, a partir de 
agosto, três cursos preparatórios gratuitos para os vestibulandos. Com 
60 horas cada, serão oferecidos dois cursos presenciais, no campus 
São Carlos da universidade, e um a distância. O curso na modalidade a 
distância ofertará 100 vagas, com oito unidades que versarão sobre três 
frentes: percepção, linguagem e estruturação musical. Presencialmente, 
serão duas ofertas, com 40 vagas cada: um curso de “Estudo da lingua-
gem e estruturação musical” e outro de “Desenvolvimento da percepção 
musical”. Interessados em música e educação musical também podem se 
inscrever. Mais informações (cursinhoprevestibularmusica@gmail.com). 

J - Formação de Empreendedores
O projeto “Costurando o Futuro”, idealizado pela Fundação Volkswa-
gen, acaba de formar cerca de 200 novos empreendedores na região de 
Francisco Beltrão, no Paraná, nos cursos de corte e costura, empreende-
dorismo e design artesanal. A iniciativa visa a estimular o protagonismo 
e a autonomia por meio da capacitação profi ssional, impulsionando a 
geração de trabalho e renda em comunidades com índice de vulnera-
bilidade social. Após o sucesso das primeiras turmas, nas cidades de 
São José dos Pinhais e Rio Branco do Sul, a iniciativa chega a 271 em-
preendedores certifi cados e mais de 64 produtos desenvolvidos, como 
bolsas, chinelos, nécessaires, entre outros acessórios. Saiba mais em: 
(www.fundacaovolkswagen.org.br).
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Quem passar pelo Parque Villa Lobos, entre os próximos dias 6 e 9, 

realiza o 8o Congresso Interdisciplinar de Dor (Cindor). Serão apre-
sentados novos avanços, pesquisas e tratamentos de dores crônicas e 
agudas O evento é um dos maiores congressos de dor da América Latina

Com a nova legislação, 

em 2008, a forma como 

os estagiários são 

contratados mudou 

radicalmente

Afi nal, o estágio é uma 
oportunidade de desen-
volver o estudante, des-

de o início de sua carreira, sob 
o olhar da companhia e ainda 
oferecer um papel de destaque 
no futuro. No entanto, sabemos 
que o processo de contratação 
de pessoas, seja em qualquer 
área, demanda tempo, papela-
da e diversas etapas até chegar 
ao momento fi nal.

Por isso, antes mesmo de 
iniciar o processo seletivo é 
necessário ter certeza das 
funções que o estagiário vai 
exercer dentro da sua empre-
sa, os horários de trabalho e 
a demanda de atividades. É 
importante entender todas 
essas etapas, inclusive a área 
de estudo desse profi ssional 
para não ter problemas lá na 
frente. Separamos um passo a 
passo sobre o que você precisa 
saber na hora da contratação. 

1. Empresas e universida-

des devem seguir normas 

pré-estabelecidas - Para que 
um contrato de estágio seja 
assinado, algumas diretrizes 
necessitam ser observadas 
e seguidas. Se o papel da 
empresa contratante está 
em designar um colaborador 
seu para auxiliar o estagiário 
e proporcionar um ambiente 
adequado para o trabalho, o 
da universidade é de, por meio 
de um docente, supervisionar o 
estágio e avalizar os relatórios 
semestrais obrigatórios;

2. O respaldo ao estudan-

te - A lei diz que o “estágio 
é o ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho”. Daí 
a importância da prática para 
o jovem como uma extensão 
do ambiente de ensino e uma 
porta de entrada no mercado 
de trabalho. Há duas moda-
lidades, o dito “obrigatório” 
e o “não obrigatório”, em se 
tratando do não obrigatório, é 
responsabilidade da empresa 
proporcionar a contratação 
de seguro de vida para o es-

tagiário. 
O seguro deve abranger pon-

tos como acidentes pessoais 
que tenham ocorrido durante 
a vigência do estágio, em ho-
rário de trabalho e dentro do 
território nacional para casos 
de viagem em nome da em-
presa. Ele deve cobrir ainda, 
morte ou invalidez parcial, 
total e irreversível, em razão 
de acidente pessoal;

3. O ato da contratação - 

Dentre as partes do processo, 
o termo de compromisso de es-
tágio é uma parte crucial, senão 
a mais relevante, exatamente 
por ter como determinante a 
obrigação de observar as leis 
vigentes dessa modalidade de 
contratação. As obrigações de 
cada uma das partes implicam 
em declarar o valor da bolsa 
auxílio, o tempo do estágio, 
seguro para proteger a inte-
gridade do contratado, entre 
outras;

4. Possibilidade de re-

novação do estágio e ava-

liação final - Já falamos 
anteriormente a respeito 
da avaliação semestral feita 
tanto pelo estagiário quanto 
por seu supervisor no pro-
cesso. Isso se dá em razão de 
o contrato ser semestral ou 
anual, com possibilidade de 
se estender por até dois anos. 
A empresa deve, segundo a 
lei, providenciar relatórios 
semestrais para a faculdade, 
assinados pelo universitário e 
seu supervisor, uma espécie de 
satisfação quanto ao estágio. 
Quanto às férias, por mais que 
o estágio não tenha vínculo 
empregatício, elas são direito 
do estagiário e é preferível que 
aconteçam no mesmo período 
das férias escolares;

5. Fim do agregador pro-

cesso - Ao fi m do processo, no 
momento do desligamento do 
universitário, a empresa deve 
entregar um termo de realiza-
ção de estágio, que conste o 
resumo das atividades, período 
e avaliação de desempenho. 
Documentos que comprovem o 
estágio devem também constar 
no termo. 
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O Indicador de Incerteza 
da Economia, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 10,1 pontos de 
maio para junho, atingindo 
125,1 pontos em uma escala 
de zero a 200. Esse é o maior 
nível desde janeiro de 2017 
(125,4 pontos). Com o resul-
tado, o indicador manteve-se 
na região de incerteza elevada 
(acima de 110 pontos) pelo 
quarto mês consecutivo.

De acordo com a FGV, a 
greve dos caminhoneiros 
gerou pressão infl acionária, 
aumento da volatilidade no 
mercado de ações, queda do 
então presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, e “colo-
cou em cheque a recuperação 
da economia”.

A alta foi percebida em 
seus três componentes, com 

A greve dos caminhoneiros colocou em cheque a recuperação 

da economia.

O Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), usado no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou inflação de 1,87% 
em junho, taxa superior ao 1,38% de maio. 
Segundo dados divulgados ontem (28) pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador 
acumula taxas de 5,39% no ano e de 6,92% 
em 12 meses.

A alta do índice foi provocada por aumentos 

nas taxas de inflação dos três subíndices que 
o compõem. O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, subiu de 1,97% 
em maio para 2,33% em junho.

O Índice de Preços ao Consumidor, que 
acompanha o varejo, subiu de 0,26% em maio 
para 1,09% em junho. Já a inflação do Índice 
Nacional de Custo da Construção passou de 
0,30% em maio para 0,76% em junho (ABr).

Entretanto, por conta da 
lenta recuperação da 
atividade econômica, a 

infl ação deve terminar este ano 
em um patamar baixo, segundo 
avaliou o Banco Central (BC), 
no Relatório de Infl ação, divul-
gado ontem (28), em Brasília.

Segundo o BC, de junho a 
agosto, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve registrar alta de 
1,06%, 0,27% e 0,20%, respec-
tivamente. Em maio, a infl ação 
fi cou em 0,40%. “A expressiva 
aceleração projetada para a 
infl ação mensal de junho re-
percute a intensifi cação dos 
efeitos da paralisação no setor 
de transporte de carga sobre 
os preços de alimentos e com-
bustíveis e a da mudança de 
bandeira tarifária [de energia 
elétrica]”, diz o relatório.

Nos meses seguintes, avalia o 
documento, a despeito dos efei-
tos defasados da alta do dólar 
observada desde o fi m de abril 

Desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros irá se refl etir na infl ação.

Recuou o Índice 
de Confi ança do 
Consumidor 

A paralisação dos caminhoneiros, 
e a consequente crise de abasteci-
mento que se espalhou pelo Brasil, 
gerou efeitos negativos sobre o 
humor dos consumidores paulis-
tanos. O Índice de Confi ança do 
Consumidor (ICC) caiu 8,4%, ao 
passar de 113,5 pontos em maio 
para 104 pontos em junho. Foi a 
maior queda na comparação mensal 
desde maio de 2015 e, com isso, o 
ICC atingiu o menor patamar desde 
novembro do ano passado. Em re-
lação a junho de 2017, o indicador 
registrou alta de 3,9%. A pesquisa 
é elaborado pela FecomercioSP e a 
escala de pontuação varia de zero 
a 200 pontos.

Os dois quesitos que compõem 
o indicador recuaram na passagem 
de maio para junho. O Índice das 
Condições Econômicas Atuais regis-
trou queda de 7%, ao passar de 83,8 
pontos em maio para 77,9 pontos em 
junho. Em relação a junho do ano 
passado, houve elevação de 10,1%. 
O Índice das Expectativas do Con-
sumidor caiu 9%, ao passar de 133,3 
pontos em maio para 121,4 pontos 
em junho. No comparativo anual, o 
índice ainda registrou alta de 1,5%.

Segundo a assessoria econômica 
da FecomercioSP, os resultados 
mostram que o receio dos efeitos da 
crise do abastecimento se abateu, 
de forma imediata, sobre os consu-
midores e alterou a visão de curto 
prazo. O cenário futuro também foi 
avaliado de maneira negativa, já que 
havia uma evidente desconfi ança na 
capacidade do governo de solucio-
nar a crise e dúvidas sobre como 
serão os próximos meses até o fi m 
do mandato (AI/FecomercioSP).

M
ar

ce
llo

 C
as

al
/A

B
r

To
m

az
 S

ilv
a/

A
B

r

Greve dos caminhoneiros fará 
infl ação acelerar este mês

A infl ação em junho deve se acelerar sob o efeito da crise de desabastecimento gerada pela greve dos 
caminhoneiros no fi m de maio

e do aumento projetado para 
passagens aéreas em julho, o 
BC espera por taxas de infl ação 
mais baixas. Segundo o Banco 
Central, isso deve ocorrer em 
razão da reversão dos efeitos 
do desabastecimento gerado 
pela greve dos caminhoneiros, 

o período favorável dos preços 
de alimentos e a elevada ocio-
sidade da produção no país.

Segundo o BC, para o ano, ape-
sar da aceleração projetada no 
curto prazo, a retomada da ativi-
dade econômica em ritmo mais 
gradual deve contribuir para 

a “manutenção da infl ação em 
patamar reduzido”. De acordo 
com o relatório, a previsão para a 
infl ação neste ano fi cou em 4,2%, 
abaixo da meta de 4,5%. A meta 
tem intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo (ABr).

Incerteza da Economia tem maior 
nível desde janeiro de 2017

destaque para a expectativa, 
calculado a partir das previsões 
dos analistas econômicos para 
taxa de câmbio e infl ação ofi cial, 
que subiu 21,5 pontos.

O componente de mercado, 
baseado na volatilidade do 

mercado acionário, cresceu 
10,3 pontos. Já o componente 
mídia, medido com base na 
frequência de notícias com 
menção à incerteza que saem 
na imprensa, subiu 4 pontos 
(ABr).

IGP-M acumula infl ação de 6,92% em 12 meses


