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A - Concurso Fotográfi co
O Foto Cine Clube Bandeirante apresenta a 2ª Edição do Concurso 
Fotográfi co ‘Seu Olhar Sobre São Paulo’. O tema dessa edição é sobre 
um dos locais mais emblemáticos e importantes da história da maior 
cidade do país, o centro histórico paulistano. Os três primeiros colocados 
em cada categoria receberão kits de cerveja da marca Paulistânia, que 
também é a apoiadora do evento. Para participar, basta enviar as fotos 
com 4500 pixels do lado maior junto com a fi cha de inscrição disponível 
em (www.fotoclub.art.br) via Wetransfer para (bandeirante@fotoclub.
art.br). São duas categorias: P&B e Cor. As inscrições são gratuitas.

B - Química do Futuro
O 17º Congresso de Atuação Responsável, que será realizado pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria Química – Abiquim, nos próximos dias 15 
e 16, no Novotel Center Norte, terá como tema a “Química do Futuro: 
Universo de Possibilidades e Desafi os”. A sessão plenária  contará com a 
participação de convidados internacionais, representantes da indústria 
e do governo, que abordarão a implementação do Programa Atuação 
Responsável® e o trabalho desenvolvido pela indústria química visando 
o crescimento sustentável. O Congresso também receberá a reunião do 
grupo de Responsible Care® da América Latina, que debaterá a evolu-
ção do programa no continente. Mais informações e inscrições no site 
(www.congressoar.com.br).

C - Mercado Náutico
Com o tema “O mundo náutico vem com tudo”, o São Paulo Boat Show 
chega à 21ª edição consolidado como maior evento náutico indoor da 
América Latina, e acontece no São Paulo Expo - mais moderno centro 
de convenções da cidade - de 27 de setembro a 2 de outubro, com as 
maiores novidades do setor. Com 8500 km de costa atlântica navegável 
e mais de 45 mil km de rios, baías e lagos, o Brasil é um dos maiores 
mercados náuticos do mundo e atrai a atenção das principais marcas 
internacionais. Os maiores estaleiros do Brasil já confi rmaram presen-
ça e devem apresentar seus grandes lançamentos: Schaefer Yachts, 
Intermarine, Azimut, Cimitarra, Fibrafort, Yamaha e Ventura estão 
entre os estaleiros que prometem ‘vir com tudo’. Saiba mais em: (www.
saopauloboatshow.com.br).

D - Mega Fashion
Com o tema “O futuro e a moda começam aqui” começa neste domingo 
(5), e vai até terça (7), a 25ª edição do Mega Fashion Week, maior even-
to de moda atacadista da América Latina, apresentando as novidades 
e tendências para o verão. Mais de 400 marcas nacionais, entre moda 
adulto, infantil, plus size e acessórios, desfi lam seus looks verão, tendo 
como foco a tendência urbana e as singularidades de estilo da vida real. 
Um novo formato unirá tecnologia e informação. Assim, além de terem 
acesso as grandes novidades da moda e tendências da estação, poderão 
assistir com os óculos de realidade virtual um fashion fi lme da campanha 
que será exibido durante os três dias no Mega Fashion Week. Outras 
informações em: (www.megapolomoda.com.br).

E - Melhores Cachaças
Estão abertas as inscrições para o II Concurso ‘Cachaça com Ciência’,  
realizado pelo Instituto Agronômico, na Unidade de Pesquisa e Desen-
volvimento de Jaú. No evento, entre 4 a 6 de setembro, podem partici-
par interessados de todas as regiões. Objetiva reconhecer e premiar as 
melhores cachaças do ponto de vista sensorial, fornecendo ao produtor 
uma visão da posição e aceitação de seu produto dentro do conjunto de 
cachaças brasileiras. As bebidas devem ser encaminhadas para a Uni-
dade de Jaú do IAC. As categorias são Prata/Descansada, Envelhecida, 
Premium, Extra Premium e Blend. Os interessados podem obter mais 
informações no link ( https://www.cursosfundag.com.br/ii-
concurso-cachaca-com-ciencia/).

F - Jovens Inovadores
Já estão abertas as inscrições para o Graduate Programme 2019 da Red 
Bull. O programa busca jovens profi ssionais que sejam apaixonados 
pelo o que fazem, estejam em busca da inovação e queiram se integrar 
à missão da marca: dar asas a ideias e pessoas. O programa oferece 
oportunidade para que os trainees conheçam diferentes áreas e adqui-
ram conhecimentos variados, que darão base para um projeto fi nal com 
escopo nacional quando cada um deles for direcionado à sua área de 
interesse. Podem se candidatar jovens graduados entre dezembro de 
2016 e dezembro de  2018 nos cursos de Administração, Publicidade, 
Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharia. Informações 
e inscrições (http://www.redbullgraduateprogramme.com/br/pt-BR).

G - Ecocardiografi a Pediátrica
O 1° Simpósio Internacional de Ecocardiografi a Fetal e Pediátrica está 
sendo promovido e preparado pelo Instituto de Filantropia, Ensino e 
Pesquisa Lilian Lopes, que tem como principal objetivo oferecer cursos de 
pós-graduação para médicos e Ecocardiografi stas, com foco em cardiopatia 
congênita. O evento acontece nos dias 21 e 22 de setembro, no Auditório do 
Hospital Santa Catarina, em comemoração aos 30 anos de ensino e pesquisa 
da renomada Dra. Lilian Lopes, referência mundial em Ecocardiografi a 
Fetal e Pediátrica. O Objetivo do Simpósio é levar conhecimento técnico 
qualifi cado aos profi ssionais da área e desenvolvê-los no melhor nível de 
conhecimento. Mais informações em: (www.simposiolilianlopes.com.br).

H - Big Data Analysis 
Apresentar as mais avançadas e promissoras técnicas e ferramentas para 
análise de grandes volumes de dados. Este é o principal objetivo da Escola 
Avançada em Big Data Analysis, que acontece de 2 a 6 de setembro no 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Car-
los. O evento é composto por 10 minicursos, que serão apresentados por 
renomados pesquisadores do Brasil e do exterior. É voltado para alunos 
de pós-graduação e profi ssionais graduados em computação, estatística, 
engenharias, economia e áreas afi ns.As inscrições estão abertas e podem 
ser realizadas por meio do site (http://www.cemeai.icmc.usp.br/2EABDA/).

I - Grafologia e Personalidade
A grafologia é uma ciência que estuda a personalidade das pessoas através 
da ortografi a, as marcas inseridas na escrita infl uenciam diretamente na 
coordenação motora, resultando em alterações na letra que apontam 
contrastes importantes no âmbito social, profi ssional e pessoal. A psicóloga 
Célia Siqueira utiliza a técnica como ferramenta importante em suas análises 
comportamentais. Atuando há 25 anos no segmento, é uma das únicas 
profi ssionais habilitadas a exercer a grafologia criminal. Também auxilia 
em processos seletivos e recrutamento de funcionários, identifi cando 
individualmente o grau de dinamismo, maturidade emocional, liderança e 
comunicação. Saiba mais em: (www.facebook.com/institutoceliasiqueira).

J - Batalha de Startups
Mais de 4 mil empreendedores reunidos, dezenas de palestrantes de alto 
nível e mais de 100 startups. Este é o ecossistema criado para a Gramado 
Summit que ocorre entre os próximos dias 8 e 10, em Gramado, na Serra 
Gaúcha. Além de palestras com grandes nomes como José Galló (Renner), 
David Randon (Randon), Andreas Blazoudakis (Movile), Lívia Cunha (Cuco 
Health), Marina Dias (Gupy), entre outros, o evento dará palco a mais de 100 
startups para que apresentem seus projetos inovadores e possam captar o 
interesse e o aporte fi nanceiro de investidores que estarão de olho nas me-
lhores ideias. Em debate, o futuro e a criação de soluções capazes de mudar 
o mundo em que vivemos. Mais informações: (www.gramadosummit.com).
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D - Mega Fashion
Com o tema “O futuro e a moda começam aqui” começa neste domingo 

Trabalhar por conta 

própria, fazer o seu 

próprio horário, ser o 

seu próprio chefe

Realidade de muitas 
pessoas que não pos-
suem qualquer vínculo 

empregatício e trabalham por 
conta própria. Segundo uma 
pesquisa do IBGE, realizada 
em 2017, o Brasil conta com 
11.115 milhões de pessoas que 
trabalham, mas não possuem 
carteira assinada e 23.198 
milhões que atuam por conta 
própria, o que representa um 
total de 34,31 milhões de tra-
balhadores nesses formatos.

Um dos motivos desse au-
mento foi que muitas pessoas 
enxergaram uma maneira de 
vencer a crise econômica e 
encontrar novas possibilidades 
de garantir um rendimento 
fi nanceiro no fi nal do mês. 
Além disso, existem pessoas 
que adotam esse tipo de tra-
balho pensando no ganho de 
qualidade de vida. 

Ser um trabalhador au-
tônomo, liberal ou remoto 
possui suas vantagens e des-
vantagens, mas saber suas 
características é essencial para 
que você consiga as melhores 
oportunidades e tire todo o 
proveito do serviço que você 
está oferecendo.

O profissional autônomo 
é aquela pessoa que traba-
lha por conta própria, que 
tenha ou não uma formação 
ou qualifi cação profi ssional. 
Trabalhadores autônomos têm 
uma independência maior e 
conseguem executar diversos 
tipos de tarefas. Entre eles 
estão pintores, encanadores, 
pedreiros e outros.

Já o profi ssional liberal é a 
pessoa que conta com forma-
ção universitária ou técnica e 
tem liberdade para executar 
a sua atividade de maneira 
independente, podendo ser 
empregado ou trabalhar por 
conta própria. Podemos co-
locar como exemplos médi-
cos, advogados, arquitetos e 
dentistas .

Trabalho remoto é, como o 
próprio nome diz, qualquer ati-
vidade que pode ser realizada à 
distância, facilitada pelo uso de 
tecnologia e de comunicação. 
Por esse motivo é também cha-
mado de teletrabalho. Existem 
diferentes concepções deste 
termo e outros similares como: 
trabalho à distância, como dito 
acima, e home offi ce. É um 
formato que tem recebido cada 
vez mais adeptos e que está 
sendo adotada por diversas 
empresas.

Ao optar pelo home offi ce 
é necessário ter um ambiente 
dentro de sua casa totalmente 
dedicado para suas atividades, 
isso traz mais concentração e 
faz com que se mantenha o 
foco na tarefa que está sendo 
executada. Também é preciso 
fi car atento com a carga ho-
rária, já que muitas empresas 
estendem suas atividades além 
dos horários tradicionais.

Dependendo do fluxo de 
trabalho do profi ssional au-
tônomo ou liberal é possível 
ganhar mais dinheiro do que 
quem é contratado por em-
presas no formato tradicional. 
O caminho pode ser bastante 
recompensador, mas também é 
preciso tomar alguns cuidados 
como ter disciplina com horá-
rio, foco e organização para 
que você consiga entregar o 
seu trabalho com qualidade e 
dentro do prazo. 

Além disso, o trabalhador 
deve se programar para os me-
ses com menos oportunidades, 
e, sempre manter uma reserva 
de recursos para os casos de 
imprevisto ou de acidente de 
trabalho. Essas são algumas 
formas de se evitar difi culdades 
fi nanceira. Com as caracterís-
ticas de cada tipo de trabalho 
apontado, escolher a que me-
lhor se encaixa será mais fácil 
para começar a trilhar o seu 
próprio sucesso. 

Boa sorte!

(*) - Formado em Direito pela 
Universidad de Buenos Aires, e em 

Marketing, com MBA pela University 
of Pittsburgh, é Diretor Internacional 
do Freelancer.com, responsável pela 

expansão global do site.

Sebastián Siseles (*)

Apenas as falências decretadas cresceram, enquanto os outros 

indicadores permanecem caindo.

Os pedidos de falência caí-
ram 22,5% no acumulado 12 
meses (agosto de 2017 até 
julho de 2018 comparado aos 
12 meses antecedentes), se-
gundo dados com abrangência 
nacional da Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção 
ao Crédito). Mantida a base 
de comparação, as falências 
decretadas subiram 16,2%, 
enquanto para os pedidos de 
recuperação judicial houve 
diminuição de 2,0%. As recu-
perações judiciais deferidas 
registraram alta de 1,8%.

Na comparação mensal os 
pedidos de falência avançaram 
4,8% em relação a junho, assim 
como os pedidos de recupera-
ção judicial (2,1%). No mesmo 
período foram observadas 

Infl ação pelo IPC-S cai 
em sete capitais 

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) caiu nas 
sete capitais pesquisadas pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
na passagem de junho para julho. A 
maior queda foi observada em Bra-
sília, que havia registrado infl ação 
de 1,36% em junho e passou a ter 
uma defl ação (queda de preços) de 
0,2% em julho, ou seja, um recuo 
de 1,56 ponto percentual.

Em seguida, aparecem Belo Ho-
rizonte (-1,31 ponto percentual, ao 
passar de 1,58% para 0,27%), Rio 
de Janeiro (-1,16 ponto percentual, 
indo de 1,26% para 01,0%) e Porto 
Alegre (-1,07 ponto percentual, 
caiu de 1,2% para 0,13%). As de-
mais cidades tiveram as seguintes 
quedas na taxa: Recife (-1,03 ponto 
percentual, de 1,14% para 0,11%), 
São Paulo (-0,78 ponto percentual, 
de 1,06% para 0,28%) e Salvador 
(-0,64 ponto percentual, de 0,97% 
para 0,33%) (ABr).

As principais infl uências positivas para a indústria vieram dos 

veículos automotores.

Com o resultado, a indús-
tria nacional recuperou a 
queda de 11% registrada 

em maio, que havia ocorrido de-
vido à greve dos caminhoneiros 
na segunda quinzena daquele 
mês. Os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal foram divul-
gados ontem (2) pelo IBGE. 
O crescimento de 13,1% foi o 
maior registrado desde o início 
da série histórica da pesquisa, 
em 2002. 

Também foram observadas 
altas na comparação com 
junho de 2017 (3,5%), no 
acumulado do ano (2,3%) e 
no acumulado de 12 meses 
(3,2%). Na média móvel tri-
mestral, a produção cresceu 
0,5%. De maio para junho, 
foram registradas altas nas 
quatro grandes categorias 

O comércio varejista no Estado de São 
Paulo deve crescer 4% neste mês em 
comparação ao mesmo período de 2017. 
No mês que é comemorado o Dia dos Pais, 
o faturamento real do setor pode atingir 
R$ 55,5 bilhões, segundo estimativa da 
FecomercioSP. A data tende a movimentar 
setores específi cos do varejo. As lojas de 
vestuário, tecidos e calçados, por exemplo, 
tendem a ser as mais procuradas para a 
compra do presente. 

Os segmentos de eletrodomésticos, 
eletrônicos e lojas de departamentos 
(20%) e de lojas de móveis e decoração 
(11%) devem apontar as maiores taxas de 
crescimento na mesma base comparativa.

Segundo a FecomercioSP, o Dia dos 
Pais tende a ser uma data com volume 
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Produção industrial cresceu 
13,1% de maio para junho

A produção industrial brasileira cresceu 13,1% de maio para junho

Os bens de consumo semi e 
não duráveis tiveram alta de 
15,7% e os bens intermediários, 
ou seja, os insumos industriali-
zados usados no setor produti-
vo, crescimento de 7,4%. Vinte 
e dois dos 26 ramos industriais 
pesquisados apresentaram alta 
de maio para junho. 

As principais infl uências posi-
tivas para a indústria vieram dos 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias (47,1%), produtos 
alimentícios (19,4%), bebidas 
(33,6%) e produtos de minerais 
não-metálicos (20,8%).

O setor de produtos derivados 
do petróleo e biocombustível 
manteve-se estável e apenas 
três atividades tiveram queda. 
O maior recuo veio do setor de 
outros equipamentos de trans-
porte (-10,7%) (ABr).

econômicas pesquisadas, com 
destaque para a produção de 
bens de consumo duráveis 

(34,4%) e para os bens de 
capital, isto é, as máquinas e 
equipamentos (25,6%).

Caíram os pedidos de falência no 
acumulado em 12 meses

reduções nas falências decre-
tadas (-17,5%) e recuperações 
judiciais deferidas (-11,9%). 
De acordo com os resultados 
acumulados em 12 meses, os 
pedidos de falência continuam 
caindo. 

O movimento de queda está 
atrelado à melhora nas con-

dições econômicas desde o 
ano passado, que permitiu às 
empresas apresentarem sinais 
mais sólidos nos indicadores 
de solvência. A continuidade 
desse processo dependerá 
de uma retomada mais con-
sistente da economia (Boa 
Vista SCPC).

Vendas do varejo paulista devem crescer 4% neste mês
Outro fator a ser considerado é a sazona-

lidade, já que, tradicionalmente, as vendas 
do setor de vestuário caem em relação 
ao mês de julho. Por fi m, agosto é o mês 
subsequente às férias, quando as famílias 
gastaram com viagens ou qualquer outro 
tipo de recreação ou atividade, o que im-
plica redução da capacidade de consumo.

Diante desse cenário, e considerando que 
as famílias estão reduzindo sua intenção 
de consumo em razão das incertezas em 
torno da economia brasileira, a Federação 
recomenda que o empresário do comércio 
varejista aproveite a data para ajustar os 
possíveis excessos de mercadorias em 
seus estoques por meio de promoções, 
facilitando as formas de pagamento (AI/
FecomercioSP).

de vendas bem inferior a outras, como 
Dia das Mães e Natal. Além disso, agosto 
é um dos meses mais fracos para o varejo 
no segundo semestre. 
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