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A - Artesanato e Design
Entre os dias 18 e 21 de outubro, acontece a segunda edição da 
Semana Criativa de Tiradentes, que reúne criativos e trend hunters 
para repensar o artesanato, o design e o morar brasileiros e incenti-
var o Movimento Maker em ambiente especial: a cidade histórica de 
Tiradentes. Durante quatro dias, em um intercâmbio de conhecimento 
entre o contemporâneo e o tradicional, acontecem palestras, bate-
-papos, exposições, laboratórios de cocriação e até workshops de 
‘faça você mesmo’ para introduzir o assunto junto a outros públicos 
e engajá-los na era do capitalismo intelectual. Saiba mais em: (www.
semanacriativadetiradentes.com.br).

B - Celulose e Papel 
Os preços da celulose irão aumentar nos próximos meses no globo? 
Quais as perspectivas para o setor de papéis tissue no Brasil? Qual 
o impacto da Política Nacional de Resíduos Sólidos para a indústria 
de embalagens? Estas e outras questões relevantes à competitivida-
de das empresas serão respondidas durante os debates do Fórum 
Revista O Papel – Mercado & Gestão – entre os dias 23 e 25 de 
outubro, no Transamerica ExpoCenter. O objetivo do evento será 
debater com os participantes o melhor conteúdo estratégico sobre 
dados e estatísticas essenciais ao planejamento das empresas em 
2019. Para participar, basta se inscrever em (http://sgabtcp.org.br/
Inscricoesexposicao/).

C - Máquinas e Equipamentos
No próximo dia 17 (segunda-feira), das 8 às 18h30, na Av. Jabaquara, 
2925, acontece o 4º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos. Protagonismo da indústria no crescimento do Brasil, 
cenário eleitoral, novas oportunidades de negócios no comércio 
global e as tecnologias disruptivas que contribuirão para promover o 
desenvolvimento econômico e a inovação na indústria, serão alguns 
dos temas debatidos no evento. Os economistas dos candidatos à 
Presidência da República discutirão acerca da ‘A Indústria como 
Protagonista do crescimento’. Ainda palestra magna do Cientista 
Político Murillo de Aragão. Mais informações: (congresso2018.
abimaq.org.br/).

D - Doenças de Pele
Com o objetivo de reforçar a importância da visita ao dermatologista 
para diagnosticar, precocemente, as doenças de pele, assim como ter 
acesso aos tratamentos e procedimentos adequados, as Faculdades 
BWS e a Associação Pele Saudável realizam, nos próximos dias 18 e 19, 
a 6ª edição da ‘Virada da Pele Saudável’. Serão 36 horas ininterruptas 
de atendimentos dermatológicos gratuitos, incluindo procedimentos e 
cirurgias. Tem início no dia 18, terça-feira, às 7h, no Núcleo de Ensino 
Superior BWS – Rua São Domingos, 69, Bela Vista. Para ser atendido, 
basta comparecer ao local com documento de identifi cação. Mais infor-
mações em (www.institutobws.com.br).

E - Direito Administrativo 
O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo promove de 17 a 19 de 
setembro, no Centro de Convenções de Florianópolis, a 32ª edição do Con-
gresso Brasileiro de Direito Administrativo. Renomados profi ssionais ligados 
à administração pública e ao direito público participam de debates sobre 
corrupção, contratações públicas, efi ciência da administração, concessões, 
moralidade administrativa, controle das políticas públicas, improbidade, 
entre outras discussões. Participam, ao todo, mais de 80 palestrantes, 
debatedores, presidentes de mesa, conferencistas e mediadores de todas 
as regiões do país. Programação completa e inscrições: (www.ibda.com.br). 

F - Construção e Mineração 
Com uma série de atrações voltadas para disseminação de conteúdo, 
atualização de conhecimento e demonstração de tecnologias, a M&T 
Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção 
e Mineração será o ponto de encontro para profi ssionais de toda a cadeia 
produtiva, que estão interessados também em conhecer os principais 
lançamentos em máquinas, componentes e serviços para infraestrutura, 
construção e mineração. O credenciamento online pode ser feito no link: 
(http://www.mtexpo.com.br/Conteudo/credenciamento-de-visitantes). 
Rápido, fácil e gratuito, agiliza a entrada dos profi ssionais aos pavilhões 
do São Paulo Expo.

G - Jovens Empreendedores
A Kraft Heinz Brasil busca jovens talentos dispostos a participar de um 

exercício diário de protagonismo e empreendedorismo, na 5ª maior em-
presa de alimentos e bebidas do mundo. Os candidatos podem ingressar 
na companhia por meio de três programas: Trainee, Estágio e Summer. 
As inscrições para o programa de Trainee vão até o próximo dia 30. Já 
os interessados no Estágio têm entre os dias 24 de setembro e 21 de 
outubro para se candidatar. O Summer, por sua vez, recebeu quase 6 
mil inscrições entre os dias 30 de julho e 31 de agosto. Mais informações 
em: (https://eunakraftheinz.com.br/#01).

H - Melhor da Vitivinicultura
Direcionada exclusivamente aos profi ssionais do setor, a ‘São Paulo 
Internacional Wine Trade Fair’, que acontece entre os próximos dias 19 
e 21, no Anhembi, tem o objetivo de ser palco para o encontro de toda 
a cadeia produtiva do setor de vinhos da América Latina, sendo uma 
porta de entrada para essa delicada bebida adulta e outros produtos 
relacionados ao tema como embalagens, maquinários, insumos entre 
outros. Em paralelo, haverá um congresso onde a Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios, apresentará novas tecnologias de 
plantio, qualidade das variedades, destaque de terroir, insumos, 
defensivos, fi nanciamentos agrícolas entre outros. Saiba mais em 
(www.winetradefair.com.br). 

I - Gatos de Estimação
Fundada em 2015 com um capital inicial de R$ 16 mil, a startup espe-
cializada em produtos para gatos Cat My Pet, que atingiu R$ 1.2 milhões 
de faturamento em menos de um ano, abrirá investimentos a partir de 
R$ 500 na plataforma (https://www.kria.vc/empresas/catmypet) de 
crowdfunding de investimentos. O objetivo é levantar R$ 800 mil por 
10,8% de equity. A oferta estará aberta até o dia 11 de outubro – embora 
estime-se que a meta será atingida antes do prazo, já que a empresa vem 
apresentando forte projeção de retorno - e oferece ao público geral a 
oportunidade de investir em uma startup em rápida ascensão. Outras 
informações: (https://www.catmypet.com/).

J - Geriatria e Gerontologia
O Prêmio Longevidade 2018, patrocinado pela Bradesco Seguros, escolhe 
os melhores projetos na categoria pesquisa científi ca nas modalidades 
Geriatria e Gerontologia. O primeiro lugar em cada uma das categorias, 
incluindo jornalismo e história de vida, receberá R$ 10 mil para aquisição 
de produtos ou serviços à escolha dos vencedores. Os segundos lugares 
receberão R$ 5 mil. Podem participar pesquisadores pessoas físicas, 
residentes no Brasil. Os projetos deverão ter sido desenvolvidos de 1º 
de janeiro de 2008 a 28 de setembro de 2018 e aprovados por agências 
de fomento nas áreas de conhecimento existentes nessas agências e 
que remetam ao tema longevidade no sentido amplo. Mais informações: 
(www.vivaalongevidade.com.br). 

www.netjen.com.br

A - Artesanato e Design
Entre os dias 18 e 21 de outubro, acontece a segunda edição da 

D - Doenças de Pele
Com o objetivo de reforçar a importância da visita ao dermatologista 

A vontade de se 

desenvolver e dar 

o melhor de si no 

ambiente de trabalho, 

além de criar 

relações mutuamente 

satisfatórias, pode 

resultar na perspectiva 

de felicidade no 

ambiente profi ssional

Atitudes positivas pe-
rante a vida e o conhe-
cimento dos nossos 

próprios pontos fracos e fortes 
nos ajudam a alcançar essa 
felicidade e a chegar ao nosso 
bem-estar. A felicidade no tra-
balho é um assunto que vem ga-
nhando cada vez mais espaço 
no mundo das empresas. Além 
de característica fundamental 
para o desenvolvimento, a fe-
licidade profi ssional individual 
resulta na felicidade coletiva 
da empresa. 

Desafi os constantes, senti-
mento de utilidade, reconhe-
cimento e respeito entre os 
colegas de trabalho, perspecti-
vas e segurança são alguns dos 
fatores que geram resultados 
positivos em uma empresa. 
Esses fatores, porém, não 
são estanques, uma vez que a 
carreira do profi ssional, assim 
como o mercado de trabalho, 
está em constante mutação 
juntamente com a felicidade; 
esta por sua vez é uma busca 
diária do ser humano e muitas 
vezes, vista como inatingível. 

Entusiasmo, interesse e 
contentamento fortalecem a 
segurança do profi ssional – 
empresas bem-sucedidas têm 
colaboradores felizes e mais 
engajados, leais e criativos. 
Assim, a felicidade pode in-
fl uenciar na produtividade e 
na qualidade de engajamento 
no trabalho. Uma pesquisa 

publicada no Journal Of Ap-
plied Psychology mostra que 
os colaboradores com altos 
níveis de satisfação no trabalho 
são mais propensos a ajudar os 
outros e são mais cooperativos 
e felizes com o resultado de 
suas atividades.

Um outro estudo, realiza-
do pela Net Impact-Rutgers 
University, mostra que 88% 
dos funcionários acreditam 
que, além de importante, é 
imprescindível ter felicidade 
no trabalho aliado a uma at-
mosfera positiva na vida pes-
soal. A Microsoft e Toyota, por 
exemplo, introduzem técnicas 
para gerar o fl ow no ambiente 
profi ssional para o aumento 
dos níveis de prazer, felicidade 
e bem-estar. 

Apesar de todos os fatores 
já comprovados em estudos 
sobre o tema, ainda existem 
muitas empresas que veem a 
felicidade no trabalho como 
algo intangível, ou um inves-
timento a ser postergado. Mas 
vale lembrar que postergar o 
bem-estar dos funcionários 
pode implicar na perda de 
rendimento para a empresa.

Pessoas felizes tendem a ser 
mais produtivas e permanecer 
mais tempo na empresa, o 
que reduz os custos de recru-
tamento e adaptação. E, se 
você quer ser feliz na vida e 
no trabalho, vale lembrar que 
ações que busquem incentivar 
a felicidade no trabalho são tão 
importantes quanto caracterís-
ticas que visam a felicidade na 
vida pessoal. 

O profi ssional só alcançará a 
felicidade no trabalho quando 
ele souber priorizar a qualidade 
de vida.

(*) - São profi ssionais da Humans at 
Work, consultoria especializada no 
ser humano dentro da organização 

(www.humansatwork.com.br).

Bianca Ogliari e Guilherme Krauss (*)

No mês de julho, 8,8 milhões de idosos deixaram de pagar em 

dia seus compromissos.

Os dados apurados pela 
Serasa Experian em julho re-
velam um comportamento de 
inadimplência entre os idosos 
muito diferente do padrão de 
dívidas em atraso que prevale-
ce entre os adultos mais jovens 
no país. Os compromissos que 
os brasileiros acima de 61 
anos mais deixaram de pagar 
são as contas básicas de água, 
energia e gás (34,30%), sendo 
que esse débito no índice geral 
da população corresponde a 
19,40% do total, uma diferen-
ça de 14,9 pontos percentuais.

Na sequência da composi-
ção dos orçamentos dos idosos 
que operavam no vermelho, 
aparecem as pendências com 
bancos e cartões (27,80%), 
telefonia (10,70%), fi nancei-
ras e leasing (9,00%), varejo 
(7,40%) e serviços (6,00%). 
Já o perfi l médio dos inadim-
plentes no Brasil aponta que 
a maior parte das dívidas em 
aberto se concentram junto 
a bancos e cartões (28,50%) 
e na continuidade fi guram 
as contas básicas (19,40%), 
varejo (12,60%), telefonia 
(11,60%), serviços (10,40%) e 

A queda na previsão de julho para agosto foi provocada pela 

redução da estimativa acerca da safra do milho.

A previsão do Levanta-
mento Sistemático da 
Produção Agrícola de 

agosto é 0,4% inferior ao cál-
culo feito pela edição de julho 
da pesquisa. Caso a previsão 
se confi rme, a safra será 6,2% 
inferior (cerca de 14,8 milhões) 
ao total de 2017. 

A queda da previsão de ju-
lho para agosto foi provocada 
principalmente pela redução 
da estimativa acerca da safra 
do milho neste ano. De um mês 
para o outro, o IBGE reduziu sua 
previsão em 2,3%.  A soja teve 
uma ligeira alta (0,3%) e o arroz 
cresceu 2,2%. Entre os outros 
grãos que respondem a mais 
de 1% da safra total, também 
tem previsão de queda de julho 
para agosto o feijão (-0,7%). Por 
outro lado, houve melhoras nas 
estimativas para o trigo (8,2%) 
e algodão (0,1%).

De acordo com o levantamen-
to de agosto, deverão ter alta 
em relação a 2017 as safras de 

Receita regulamenta 
Cadastro de Atividade 
Econômica PF

A Receita Federal regulamentou 
o Cadastro de Atividade Econômi-
ca da Pessoa Física (Caepef). A 
Instrução Normativa nº 1828/2018 
da Receita foi publicada na edição 
de ontem (11) do Diário Ofi cial 
da União. O Caepf substitui o 
Cadastro Específico do INSS, 
chamado de CEI. Esse cadastro é 
exigido como forma de controle 
das contribuições previdenciárias, 
resultado da atividade econômica 
de pessoas físicas, ou seja, que não 
têm CNPJ.

Segundo a Receita Federal, o 
cadastro entrará em produção 
de forma facultativa para o con-
tribuinte em 1º de outubro e será 
obrigatório em 2019. No período 
de 1º de outubro de 2018 a 14 de 
janeiro de 2019 o CEI coexistirá 
com o Caepf, diz a instrução 
normativa.

Estão obrigadas a inscrever-se 
no Caepf as pessoas físicas que 
exercem atividade econômica nas 
seguintes situações: contribuinte 
individual; quem tem segurado 
que lhe preste serviço; produtor 
rural cuja atividade constitua fato 
gerador da contribuição previden-
ciária; titular de cartório; e pessoas 
que compram produção rural para 
venda no varejo.

Para fazer a inscrição no Caepf, a 
pessoa física deve acessar o portal 
do Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC) ou ir a uma das unida-
des de atendimento da Receita. 
A inscrição no Caepf deverá ser 
efetuada no prazo de 30 dias, 
contados do início da atividade 
econômica exercida pela pessoa 
física (ABr).

O Índice Geral de Preços-
-Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou infl ação de 
0,79% na primeira prévia de se-
tembro deste ano. O resultado é 
superior ao da prévia de agosto, 
segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV): 0,7%. Com a 
prévia, o IGP-M acumula 7,51% 
no ano e 9,24% em 12 meses. A 
alta da taxa foi provocada pelos 
preços no atacado e no varejo. 

A infl ação do atacado, medida 

pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, subiu de 1,03% em 
agosto para 1,2% em setembro. 
Já o Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo, 
continuou registrando em se-
tembro defl ação, ou seja, queda 
de preços (-0,04%), mas foi uma 
defl ação menos acentuada do 
que em agosto (-0,07%). Por 
outro lado, o Índice Nacional de 
Custo da Construção teve uma 
queda ao passar de 0,41% para 
0,1% (ABr).
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IBGE reduz em 0,4% previsão 
de safra de grãos para 2018

O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) estimou em 225,8 milhões de toneladas a safra 
de cereais, leguminosas e oleaginosas deste ano no país

Também é esperada uma 
queda (-11,3%) para a ba-
tata-inglesa, depois de uma 
revisão de 0,1% para baixo 
na previsão de agosto. Para 
o tomate, a previsão recuou 
1,6% de um mês para outro e 
agora o produto deve fechar 
o ano com queda de 0,2%. 
Já para a mandioca, o recuo 
de 0,4% de julho para agosto 
reduziu a previsão de safra em 
3,5% em relação a 2017.

A laranja até aumentou em 
0,1% em relação a julho, mas 
continua sendo esperada uma 
queda de 8,6% na comparação 
com o ano anterior. A uva 
também teve aumento (4,2%) 
de um mês para outro, mas 
o produto continuará tendo 
uma queda em relação a 2017 
(-14%). E o café deverá fechar 
o ano com alta de 24,2% em 
relação a 2017. A estimativa 
de agosto é 0,4% maior do 
que a previsão do mês anterior 
(ABr).

soja (1,6%), trigo (38,6%) e 
algodão (24,7%). São esperadas 
quedas para o milho (-18,6%), 
arroz (-5,3%) e feijão (-1,3%).

Para a maior lavoura brasi-
leira, a de cana-de-açúcar, é 
esperada uma queda de 0,2% 
em relação a 2017, já que, de 

julho para agosto, houve um 
recuo de 0,5% na estimativa. 
A projeção de agosto para a 
banana, outra lavoura impor-
tante, é 0,9% menor que a de 
julho. Com isso, espera-se que 
o ano feche com uma safra 7% 
inferior ao ano anterior.

Idosos estão muito mais inadimplentes 
com contas de água, luz e gás

fi nanceiras e leasing (10,00%), 
conforme demonstrado na 
tabela:

Julho contabilizou 8,8 mi-
lhões de idosos que deixaram de 
pagar em dia seus compromis-
sos – um aumento de 10% em 
relação ao apurado no período 
correspondente do ano passado 
(8 milhões). O valor do montan-
te de contas em atraso entres 
os inadimplentes na faixa etária 
acima de 61 anos também subiu, 
e atingiu R$ 41,1 bilhões. Isso 
resulta em uma dívida média de 
R$ 4.668,00 por idoso. 

Na avaliação dos economis-
tas da Serasa Experian, diante 
da reversão da recessão em 
ritmo mais lento do que o es-
perado, um número maior de 
aposentados passou a ajudar o 
orçamento de suas famílias, ao 
usar empréstimos consigna-
dos. A consequente redução 
da renda, comprometida com 
esse tipo de dívida, leva o idoso 
a abrir mão da regularidade no 
pagamento de outras despesas 
fi xas do mês – como as contas 
de luz, água e gás (AI/Serasa 
Experian).

Infl ação do aluguel sobe e é de 9,24%
em 12 meses


