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A - Golf & Fun
Visando promover o networking entre amigos, clientes e parceiros, o 
escritório Dagoberto Advogados patrocina a próxima etapa do Torneio 
Circuito Executivo Golf&Fun, no dia 4 de outubro, das 8h às 16h, no 
São Fernando Golf Club (Estrada Fernando Nobre, 4000 - Vila de São 
Fernando), em Cotia. Além do torneio, também haverá palestra, clíni-
ca, sorteios e premiação. As inscrições são gratuitas e limitadas. Mais 
informações com Priscila Silva, pelo telefone (11) 3061-0244 ou email: 
(priscila.silva@dagobertoadvogados.com.br).

B - Jurisprudência Defensiva
A Associação dos Advogados de São Paulo e a OAB-SP promovem na 
quinta-feira (20), às 19h, debate sobre o tema “Jurisprudência defensiva: 
a quem interessa? A oposição da advocacia a essa prática dos tribunais”. O 
evento, que tem inscrição gratuita, contará com a presença de renomados 
advogados, juristas e da ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon. 
Adotada por alguns tribunais brasileiros, a prática ainda preocupa os 
jurisdicionados. Vale ressaltar que são empecilhos artifi ciais criados 
para não apreciarem os recursos, entraves formalistas que prezam pelo 
rigorismo acentuado. Mais informações: tel. (11) 3291-9200 ou (www.
aasp.org.br).

C - Franquias e Negócios
A 9º edição do Fórum Internacional de Gestão de Redes de Franquias 
e Negócios, promovido pelo Grupo Bittencourt, acontece nos dias 2 e 3 
de outubro, no Teatro Santander. Com o tema ‘Plataformas Exponen-
ciais’, conexões que geram valor, ampliam oportunidades e provocam 
crescimento acelerado, um dos mais importantes eventos do franchising  
deve reunir mais de mil empreendedores, CEOs, diretores e tomadores 
de decisão de todo o país. O evento é responsável por apresentar as 
principais tendências do setor, cases de sucesso, histórias inspiradoras 
e fomentar debates sobre temas relevantes para o mundo dos negócios. 
Inscrições e mais informações: (https://www.forumdefranquias.com.br/).

D - Frango Frito
O KFC  iniciou um agressivo plano de expansão no mercado com o 
objetivo de abrir nos próximos nove anos - até fi m de 2027 - 500 novas 

unidades nas principais capitais do país. Atualmente, a rede conta com 
cerca de 50 unidades, sendo 14 delas próprias, distribuídas nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará 
e Pernambuco. No mundo, KFC está presente em 125 países com mais 
de 20 mil restaurantes. A expansão de dará, prioritariamente, via fran-
quias. A meta da rede é buscar investidores com capacidade gerencial 
e fi nanceira para implantar pelo menos cinco unidades no período de 
três anos. Saiba mais em: (www.kfcbrasil.com.br). 

E - Relatório Bancário 
A Cantarino Brasileiro, empresa especializada em comunicação e ma-
rketing de relacionamento para o setor fi nanceiro, abriu as inscrições 
para o 14º Prêmio Relatório Bancário, reconhecido como principal 
premiação do setor fi nanceiro. A avaliação dos cases será realizada por 
especialistas e formadores de opinião ligados ao mercado fi nanceiro, que 
irão eleger os vencedores em cada categoria. Também são premiados os 
principais bancos e personalidades fi nanceiras indicadas pelo mercado. 
As empresas deverão inscrever projetos já implementados ou em fase 
de implantação ao longo de 2018. Mais informações e inscrições: (http://
cantarinobrasileiro.com.br/premio-2018/inscricao/).

F - Design Automotivo
A Nissan acaba de fechar mais uma parceria com o Istituto Europeo 
de Design (IED) para facilitar o acesso de alunos ao curso de ‘Design 
Automotivo’. Esta é a primeira vez na história do IED no Brasil que 
uma fabricante de automóveis oferece esse tipo de oportunidade 
a estudantes que não têm condições de custear 100% o curso. A 
parceria também vai permitir a abertura de mais vagas, dando a 
chance de mais pessoas terem acesso ao programa. O curso - que 
tem a duração de um ano, com as aulas ministradas em fins de 
semana alternados – é voltado para designers e profissionais que 
queiram ampliar seus conhecimentos sobre design automotivo e 
ingressar na área. Inscrições: (ied.edu.br/sao_paulo/curso/oneyear/
automotive-design/). 

G - Mackenzie Day
No próximo dia 29 (sábado),acontece na Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, a 9ª edição do ‘Mackenzie Day’. O evento gratuito 

objetiva colocar frente a frente vestibulandos e professores para 
conversarem sobre os mais de 30 cursos oferecidos pela instituição 
nas áreas de humanas, biológicas, exatas e gerenciais. Os visitantes 
poderão conhecer toda a infraestrutura do local e desfrutar de pa-
lestras sobre as profissões e o mercado de trabalho, além de sanar 
suas dúvidas sobre as carreiras, fazer um tour pelos demais labora-
tórios da universidade e participar das atividades desenvolvidas em 
cada um deles, aproximando o aluno ao dia a dia de cada profissão. 
Inscrição emais informaçõesno site: (www.mackenzieday.com.br). 

H - Aedes Aegypti
A exposição Aedes: que mosquito é esse? que está aberta para vi-
sitação em Olinda, Pernambuco, e já passou por São Paulo, Rio de 
Janeiro e Fortaleza, acaba de ganhar uma versão virtual. Por meio 
do site: (http://www.aedesquemosquitoeesse.com.br), que está 
disponível em português, inglês e espanhol, qualquer pessoa com 
acesso à Internet pode visualizar o conteúdo integral da mostra, que 
apresenta informações sobre o mosquito e as doenças transmitidas 
por ele. Assim como na visita física, a experiência digital incentiva 
o público a interagir e dissemina diversas informações de maneira 
lúdica e divertida.

I - Defesa Pessoal
Nos próximos dias 29 e 30, das 9h às 16h, no Colégio Assunção (R. 
Pamplona, 1616), acontece o Congresso Internacional de Krav Maga, 
a defesa pessoal israelense - , que será realizado pela Federação Sul 
Americana de Krav Maga, com o tema “Assaltos Violentos”. Voltado 
aos alunos, praticantes, convidados e ao público interessado, o con-
gresso  aviva à discussão o papel do cidadão no contexto da violência 
urbana, além de apresentar o trabalho da entidade no combate à 
violência. Além de palestras e demonstrações, vai proporcionar 
treinamentos em que serão criadas situações parecidas com as re-
ais do dia a dia. Para saber mais, acesse: (www.kravmaga.com.br).

J - Comunidades Planejadas
O debate sobre a organização, estruturação e melhorias dos espaços 
urbanos sempre se fez necessário à sociedade. Atenta isso, a Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil  promove mais 
uma edição do Complan – Seminário sobre Comunidades Planejadas, 
Loteamentos e Desenvolvimento Urbano nos dias 22 e 23 de outubro, 
no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Reúne os principais players 
envolvidos com o desenvolvimento das cidades para fomentar o debate 
sobre o crescimento inteligente e a boa gestão dos espaços públicos. O 
evento contará com a participação de diversos profi ssionais reconhecidos 
nacional e internacionalmente. As inscrições podem ser realizadas pelo 
site (www.adit.com.br/complan).

A - Golf & Fun
Visando promover o networking entre amigos, clientes e parceiros, o 

unidades nas principais capitais do país. Atualmente, a rede conta com 
cerca de 50 unidades, sendo 14 delas próprias, distribuídas nos estados 
de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Bahia Ceará

Essa necessidade de 

equilibrar todas as 

esferas da vida é recente 

Vivemos numa época de 
fórmulas prontas e de 
padrões que ditam como 

deve ser o caminho para o 
sucesso e para a sobrevivência 
no mundo organizacional que 
exige cada vez mais energia e, 
principalmente, tempo. Com 
certeza você já deve ter ouvido 
por aí, por exemplo, inúmeras 
dicas de como administrar a 
carreira e a vida pessoal. Mas, 
você já parou para pensar que 
pode não existir esse equilíbrio 
perfeito tão prometido?

Isso porque vivemos a falsa 
ilusão de que devemos equi-
librar todos os pratos (car-
reira, família, amigos, saúde 
etc.) ao mesmo tempo. E em 
muitos períodos da vida pode 
se tornar impossível. Neste 
momento, algum cairá no chão 
e fatalmente quebrará. E não 
há culpa nenhuma nisso. É 
preciso aprender a conviver 
com essa realidade porque a 
vida é feita de escolhas e todas 
elas têm consequências.

Mas, você pode estar se 
perguntando como manter o 
equilíbrio daquilo que você 
considera fundamental. Aqui é 
importante notar que  “equilí-
brio” é algo muito pessoal, pois 
tudo depende do que você va-
loriza nesta determinada fase 
da sua vida. Por exemplo, se 
você gosta de trabalhar mais 
de oito horas por dia, se vive 
bem com isso e a sua rede de 
apoio, família e fi lhos, entende 
que isso é importante para 
você, não há problema algum. 

Esse é um ponto importante: 
o seu companheiro (a) deve es-
tar em sintonia com os mesmos 
valores que você, pois se ele (a) 
faz questão de jantar com toda 

a família junta às 7h da noite e 
você nunca está lá, certamente 
os confl itos surgirão. É preciso 
um acordo e um alinhamento 
dos valores com o parceiro (a) 
de vida para que todos saiam 
satisfeitos.

Se você lembrar das aulas 
de história, no mundo da ma-
nufatura, antes da revolução 
industrial, quando a produção 
era realizada de forma muito 
simples, um sapateiro e seus 
dois ajudantes, por exemplo, 
não precisavam se equilibrar 
entre trabalho e vida pessoal. 
Porque era tudo a mesma coisa: 
as pessoas moravam no mes-
mo local do negócio, ou seja, 
viviam no trabalho. E ninguém 
achava estranho, ou seja, era a 
vida como ela era.

Essa necessidade de equili-
brar todas as esferas da vida 
é recente. Mas, é preciso per-
ceber que não há um modelo 
ideal, o qual se deva aderir. O 
“dever de casa” a ser feito é 
descobrir qual é o seu equilibro 
pessoal. Algo do tipo: gosto de 
fi car mergulhado no trabalho 
ou priorizo mais as relações 
emocionais? Tendo a consci-
ência de que não há certo ou 
errado e que não podemos ter 
tudo. Uma escolha, em muitos 
casos, fará com que você abra 
mão de outra. É a vida como 
ela é.

Então, é necessário desen-
volver o autoconhecimento, 
refl etindo sobre o que te traz 
o sentido de realização, o que 
você de fato valoriza no longo 
prazo, não só quais são as suas 
necessidades imediatas. A 
partir daí, você perceberá que 
pode escolher qual o “prato” 
que deixará cair, pois diferente 
do nosso exemplo do sapateiro, 
você pode escolher.

(*) É CEO da ProFitCoach,
Master CoachCertifi ed pela ICF

e Membro do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

As instituições fi nanceiras consultadas pelo BC esperam 
pela manutenção da Selic em 6,5%. A informação consta 
do boletim Focus, publicado semanalmente com projeções 

de instituições para os principais indicadores econômicos.
Em suas três últimas reuniões, o Copom optou por manter a 

taxa nesse índice, depois de promover um ciclo de cortes que 
levou ao menor nível da história. Para o mercado fi nanceiro, não 
deve haver alteração na Selic até o fi m deste ano. Em 2019, a 
taxa deve subir e encerrar o período em 8% ao ano. Para 2020 e 
2021, a estimativa é de 8,13% e 8%, respectivamente. A Selic é o 
principal instrumento do BC para manter sob controle a infl ação 
ofi cial, medida pelo IPCA, calculado pelo IBGE.

Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refl exos nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 

Em 2018, o centro da meta de infl ação é 4,5%, com limite 

inferior de 3% e superior de 6%.

A atividade econômica 
registrou o segundo mês 
seguido de crescimento. O Ín-
dice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br) 
dessazonalizado  (ajustado 
para o período) apresentou 
crescimento de 0,57%, em 
julho, em relação a junho 
deste ano, segundo dados 
divulgados ontem (17). Esse 
foi o segundo mês seguido de 
crescimento, de acordo com 
dados revisados pelo BC. Em 
junho, comparado a maio, 
houve crescimento de 3,42%. 
Em maio, foi registrada queda 
de 3,35%.

Na comparação com julho de 
2017, o crescimento chegou a 
2,56% (sem ajuste para o perí-
odo). Em 12 meses encerrados 
em julho, o indicador tem 
retração de 1,46%. No ano, 
houve crescimento de 1,19%. 
O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. 
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Mercado fi nanceiro espera 
por manutenção da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reúne-se hoje (18) e amanhã (19), na 
sede do órgão, em Brasília, para defi nir a taxa básica de juros, a Selic
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA: 
PROFISSIONAIS DEVEM

ESTAR ATENTOS À PONTUAÇÃO
A NBC PG 12 (R3), a Norma Brasileira de Contabilidade que 

do Sistema CFC/CRCs determina que são necessários 40 

No entanto, há várias questões que devem ser levadas 

primeira delas é: sou obrigado a cumprir esse programa? 
Nos últimos anos, a norma vem passando por revisões que a 

Sistema é tornar a obrigatoriedade universal para todos os 

pontuação por meio dos Serviços Online, no portal do Conselho, 
ou pelo aplicativo CRCSP Mobile, disponível para smartphones 

No portal do CRCSP é possível checar também quais os 

obtiver 40 pontos voltados para Auditoria, por exemplo, não terá 

o controle da infl ação. A manutenção da Selic, como prevê o 
mercado fi nanceiro, indica que o Copom considera as alterações 
anteriores sufi cientes para chegar à meta de infl ação.

Em 2018, o centro da meta de infl ação é 4,5%, com limite infe-
rior de 3% e superior de 6%. Para 2019, a previsão é 4,25%, com 
intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. Para 2020, a meta 
é 4% e, para 2021, é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 
5,25%, respectivamente). A estimativa de instituições fi nanceiras 
para o IPCA este ano subiu para 4,09%. Para 2019, a projeção 
segue em 4,11. Para 2020 e 2021, a estimativa para a infl ação é 
de 4% e 3,92%, respectivamente.

A projeção para a expansão do PIB vem caindo há quatro 
semanas e está em 1,36%. Para 2019, 2020 e 2021, a estimativa 
segue em 2,50% há várias semanas consecutivas. A previsão do 
mercado fi nanceiro para a cotação do dólar subiu para R$ 3,83 
no fi m deste ano e para R$ 3,75 em 2019 (ABr).

Atividade econômica 
cresce 0,57% em julho

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços 
e agropecuária, além do volu-
me de impostos. O indicador 
foi criado pelo BC para tentar 
antecipar, por aproximação, a 
evolução da atividade econô-
mica. Mas o indicador ofi cial 
é o Produto Interno Bruto 
(PIB), calculado pelo IBGE 
(ABr).
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A União pagou, em agosto, 
R$ 328,13 milhões em dívidas 
atrasadas de estados, segundo o 
Relatório de Garantias Honradas 
pela União em Operações de Cré-
dito, divulgado ontem (20) pelo 
Tesouro Nacional. Do total, R$ 
189,46 milhões são débitos não 
quitados pelo estado do Rio de 
Janeiro. Além disso, o Tesouro 
pagou R$ 135,88 milhões refe-
rentes a dívidas de Minas Gerais 
e R$ 2,79 milhões de Roraima.

Este ano, o total já chegou a 
R$ 2,825 bilhões de dívidas em 
atraso de estados e municípios. 
Desse valor, R$ 2,175 bilhões 
cabem ao estado do Rio; R$ 
553,15 milhões a Minas Gerais; 

R$ 55,49 milhões ao Piauí; R$ 
30,41 milhões a Roraima e R$ 
10,94 milhões à prefeitura de 
Natal, capital do Rio Grande 
do Norte.

Como garantidora de opera-
ções de crédito de estados e 
municípios, a União – represen-
tada pelo Tesouro Nacional – é 
comunicada pelos credores de 
que não houve a quitação de de-
terminada parcela do contrato. 
Caso o ente não cumpra suas 
obrigações no prazo estipulado, 
a União paga os valores. Em 
2016 e 2017, a União pagou, res-
pectivamente, R$ 2,377 bilhões 
e R$ 4,059 bilhões em dívidas 
de estados e municípios (ABr).

Tesouro pagou em agosto R$ 328,13 
milhões em dívidas de estados


