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Financiamento de veículos atingiu
R$ 9,4 bilhões em novembro

Fique em forma
brincando com seu filho
Hélio R. Werniski Wolff (*)

E

A maior parte do financiamento foi destinado à pessoa física.

da taxa de juros e por uma
maior estabilidade do cenário

Inflação de produtos
na saída das
fábricas é de 1,47%
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) – que mede a variação
de preços dos produtos na saída
das fábricas – registrou inflação
de 1,47% em novembro de 2017.
A taxa ficou abaixo do 1,80% de
outubro, mas acima do 0,80%
de novembro de 2016. O dado
foi divulgado ontem (4), no Rio
de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
O IPP acumula 3,73% nos
11 primeiros meses de 2017 e
5,07% em 12 meses, de acordo
com o IBGE. Entre as grandes
categorias econômicas, os
principais responsáveis pela
inflação de novembro foram os
bens intermediários, ou seja, os
insumos industriais para o setor
produtivo (1,88%) e os bens de
capital, isto é, as máquinas e
equipamentos (1,42%). Os bens
de consumo semi e não duráveis
tiveram inflação de 0,89% em
novembro, enquanto os bens
de consumo duráveis foram os
que registraram menor taxa no
mês (0,13%).
Das 24 atividades industriais pesquisadas, 20 tiveram
inflação em seus produtos em
novembro, com destaque para
os derivados de petróleo e biocombustíveis (5,91%), metalurgia (3,08%), outros químicos
(2,63%) e outros transportes
(1,80%). Quatro atividades
tiveram deflação (queda de
preços), com destaque para as
indústrias extrativas (-3,20%)
e para a indústria farmacêutica
(-0,82%) (ABr).

econômico para ir às compras”,
analisa o presidente da Anef,

Luiz Montenegro. “Os números
comprovam isso. O volume
registrado em novembro foi
2,2% superior ao alcançado em
outubro e 28,4% maior que o
mesmo mês de 2016”, explica.
Dos R$ 9,4 bilhões concedidos às operações de CDC, R$
8,2 bilhões foram destinados às
pessoas físicas e o restante, R$
1,2 bilhão, às jurídicas. Já para
os contratos de leasing foram
liberados R$ 152 milhões, queda de 5% na comparação com
outubro, e de 21,6% em doze
meses. O maior volume, de R$
119 milhões, foi disponibilizado
para as empresas, enquanto as
pessoas físicas receberam R$ 33
milhões. No acumulado do ano,
a carteira de leasing somou R$
1,6 bilhão, recuo de 13,1% na
comparação com o valor registrado no ano passado (Anef).

Loterias da Caixa arrecadam mais
de R$ 13,88 bilhões em 2017
A Caixa Econômica Federal,
por meio das Loterias, registrou em 2017 a arrecadação de
R$ 13,88 bilhões em apostas,
o que representa um crescimento nominal de 8,14% em
relação ao apurado em 2016.
Dentre as modalidades, a
Mega-Sena continua como
produto mais vendido, sendo
responsável por 42% da arrecadação, seguida pela Lotofacil e Quina, responsáveis por
26% e 18% de participação,
respectivamente.
Mereceu destaque particular o grande sucesso da edição
2017 da Mega da Virada, que
ofereceu o maior prêmio da
história das loterias no Brasil
e na América Latina. Os R$
306 milhões, dividido entre 17
apostas ganhadoras, a quantidade também é recorde para o
concurso especial, que ainda
registrou a maior arrecadação
por concurso, de mais de R$
890 milhões. Soma-se a esse

Rodrigo de Oliveira

m novembro, os bancos
de montadoras e as instituições independentes
liberaram R$ 9,4 bilhões, o
melhor resultado do ano. Com
isso, o montante liberado pelo
sistema financeiro soma R$ 89,4
bilhões, o que representa uma
alta de 24% em doze meses.
Segundo a Associação Nacional
das Empresas Financeiras das
Montadoras (Anef), o volume já
ultrapassou o total atingido em
2016, que foi de R$ 80,2 bilhões.
“Esta foi a terceira vez, em
2017, que o volume concedido ultrapassou a barreira dos
R$ 9 bilhões. As outras duas
foram em agosto, com R$ 9,26
bilhões; e em outubro, com R$
9,23 bilhões. Isso comprova
que havia uma demanda muito
reprimida. Cauteloso, o consumidor aguardou pela redução

Aldo V. Silva

As operações no mercado de crédito de veículos continuam registrando bons resultados

A Mega-Sena continua como produto mais vendido, sendo
responsável por 42% da arrecadação.

resultado a Timemania, que
apresentou um desempenho
71,8% maior que no ano de
2016.
Segundo a vice-presidente
de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Deusdina
dos Reis Pereira, 2017 foi um
ano particularmente marcado
por oportunidades e desafios,
terminando com o sucesso da
Mega da Virada. “Só o concurso
especial distribuiu mais de R$

431 milhões a 178 mil apostas.
No ano, as Loterias ofertaram
em prêmios mais de R$ 4,2
bilhões, consolidando o papel
social das Loterias no Brasil,
que além de serem peça fundamental na estratégia de
crescimento e manutenção
das políticas públicas do país,
oportunizam a realização de
sonhos dos apostadores, por
meio dos prêmios milionários”,
afirmou Deusdina (AI/Caixa).

Empresas precisam se preparar para entrada do eSocial
O eSocial para empresas que tiveram faturamento
superior a 78 milhões de reais entra em operação
na próxima segunda-feira (8).. Elas fazem parte do
primeiro grupo que é obrigado a incluir informações
fiscais, previdenciárias e trabalhistas no sistema
digital do governo. Com isso, espera-se unificar os
informes de forma digital e tornar a fiscalização do
cumprimento da legislação mais efetiva.
Em julho, será a vez das demais, incluindo as pequenas e o Micro Empreendedor Individual (MEI).
O prazo final é janeiro do próximo ano com os órgãos
públicos.

“Acredita-se que muitas empresas estejam preparadas para utilizar o sistema, mas os desafios são a
inclusão dos dados de forma correta e o investimento
em tecnologia, treinamento e organização dos dados
da folha de pagamento.
Será um teste para o governo e as companhias que
possuem grande quantidade de dados. Será um momento de ajustes. A não inserção dos dados no prazo
poderá acarretar em contingências. O grande desafio
será para o segundo grupo formado pelas pequenas
e médias empresas.”, afirma o sócio da KPMG, Valter
Shimidu (Fonte: KPMG).

Muitos adultos querem
se manter em forma,
mas nem sempre é uma
tarefa fácil
om a vida atribulada,
tanto no profissional ou
no pessoal, não temos
muito tempo para ir à academia
ou nos dedicarmos aos exercícios físicos, mas a mudança
pode estar ao seu lado: para
os que têm filhos ou convivem
com crianças, brincar pode
ajudar na busca por um corpo
e uma mente mais saudáveis.
Uma das formas é resgatar as brincadeiras antigas,
trazendo a memória afetiva
do nosso tempo de criança e
apresentando este repertório
aos filhos e contribuindo com o
desenvolvimento do bem-estar
dos pequenos. As brincadeiras
antigas vêm com o passar do
tempo perdendo espaço para
os jogos eletrônicos, tanto na
forma de games e também nos
aplicativos para celulares, mas
há espaço para a mudança com
o resgate das brincadeiras.
As brincadeiras tradicionais
devem ser passadas de geração
a geração, como por exemplo,
o pular, que desenvolve ritmo,
coordenação e tem um gasto
calórico de 400 calorias em
apenas 30 minutos. As brincadeiras de perseguição tais
como: a pega-pega, mãe ajuda,
mãe cola, pique-esconde, pé na
bola, entre outras. Também é
possível adaptar os esportes
juntamente com uma brincadeira.
Um exemplo é o futebol
pega-pega, onde duas equipes
jogam e quando uma delas realizar o gol, esta deve fugir e a
que levou o gol faz a função do
pegador. Esta atividade amplia
habilidades e capacidades físicas com utilização de vários
grupos musculares, sem falar
na facilidade de jogar e os benefícios com o gasto calórico,
ajudando a queimar até 600

C

calorias em uma hora, e se for
realizado em outro ambiente,
como areia, por 30 minutos,
tem um valor igual ou até superior devido às suas variações
de ações e de sua intensidade.
Já brincar por meia hora
de amarelinha, pular corda,
quente-frio, esconde-esconde,
entre tantas brincadeiras que
conhecemos, podem gerar
um gasto calórico médio de
140 a 150 calorias, além de
melhorar a realização de atividades no cotidiano. Além das
calorias, o importante dessas
brincadeiras são as capacidades e habilidades motoras
desenvolvidas tanto para as
crianças quanto para os pais,
como agilidade, concentração,
força, resistência, velocidade,
equilíbrio e tomada de decisão.
Praticar essas atividades três
vezes por semana durante 30
minutos é o ideal para os pais e
adultos que querem retomar os
exercícios físicos. No decorrer
dos meses a prática pode aumentar para 90 minutos, sendo
30 de atividades planejadas e
60 minutos de atividade lúdica
e recreativa, de preferência ao
ar livre. Além dos benefícios
para o corpo, este tipo de
atividade física, lúdica, ajuda
a combater depressão, ansiedade e doenças ocupacionais,
que podem acometer principalmente jovens e adultos
devido às tarefas e os diversos
afazeres da rotina atribulada
que vivemos.
Uma sugestão é aproveitar
os próximos feriados para
dar início às atividades físicas
tornando-as, aos poucos, um
hábito. Buscar qualidade de
vida se divertindo ao lado dos
filhos, proporcionando alegria
e valorizando o espírito de
família, este de suma importância nos dias de hoje.
(*) - É educador físico, especialista
em Linguagem Corporal do
Movimento, do Colégio
Marista Santa Maria.

Bolsa de Tóquio tem melhor
resultado desde 1992

O Nikkei, principal índice da
Bolsa de Tóquio, fechou o dia com
alta de 3,26% ontem (4) e atingiu
os 23.506,33 pontos, batendo um
recorde que persistia desde 1992.
De acordo com especialistas, o bom
resultado no primeiro pregão do
ano de 2018 foi impulsionado pela
“melhora” das bases da economia
japonesa e pelos dados “sólidos”
do sistema industrial dos Estados
Unidos e China - que reforçam o
“otimismo” sobre a evolução da
economia mundial.

A Bolsa só havia ultrapassado os
23 mil pontos em 7 de janeiro de
1992 e, desde então, sempre atuou
bem abaixo do índice. Assim como
ocorreu com o mercado do Japão,
outras Bolsas asiáticas também tiveram uma abertura positiva em 2018.
Hong Kong teve alta de 0,57%;
as chinesas Xangai de 0,49% e
Shenzhen 0,36%; e a australiana
de Sydney subiu 0,11%. A única
que apresentou resultado negativo
foi a de Seul, na Coreia do Sul, que
caiu 0,8% (ANSA).

tramitação por mais de um ano, a proposta aponta que os custos com o
processo de autenticação é considerado um grave obstáculo ao acesso
de refugiados ao mercado de trabalho. A Acnur parabenizou a decisão,
que facilita o processo de integração de pessoas refugiadas no Brasil.
Segundo a entidade, os custos associados ao processo de revalidação
de diplomas, como o requerimento e a tradução juramentada de documentos curriculares, podem chegar a R$ 20 mil. Além disso, o processo
pode se estender por vários meses.

A - Empresa de Aconselhamento
A Accurate Advice é uma consultoria empresarial focada em gerar concepções
e soluções inteligentes para colaborar com micro, pequenas e médias empresas
e projetos. É, também, a primeira empresa de aconselhamento no Brasil a
aceitar pagamentos em criptomoedas bitcoin, além das moedas tradicionais.
Com um time multiprofissional, formado por 25 especialistas e acadêmicos
vindos das principais universidades, a consultoria paulistana oferece soluções de Gestão estratégica, Planejamento, Marketing, Direito, Tecnologia,
Inovação, Internacionalização, Comunicação, Vendas, E-commerce e até
aconselhamentos sobre Criptomoedas. Acesse (www.accurateadvice.com.
br) crie uma conta e escolha o pacote de horas que se adeque ao seu projeto.

B - Trabalho Sustentável
Na busca por um mercado mais sustentável, a Trisoft , que há 20 anos
retirou completamente a água do processo produtivo e há mais de 5 anos
usa fibras de garrafas PET como matéria prima, acabou se tornando a
maior fabricante de itens com PET da América Latina. Hoje, são mais
de 97 segmentos do mercado atendidos pela empresa. Em 2017, foi
consumida uma quantidade de PET equivalente a mais de 500 milhões
de garrafas e para este ano, a previsão é aumentar essa quantidade para
650 milhões, ultrapassando a soma de 2 bilhões de garrafas retiradas do
meio ambiente. Para a Trisoft, não existe lixo, existe matéria prima não
aproveitada. Outras informações em (www.trisoft.com.br).

C - Alto Nível
Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, no Golden Hall Sheraton WTC, acontece
a 2ª edição do Ebulição Instantânea. Entre as atrações internacionais
do evento, estão renomados como Randi Zuckerberg, Kevin Harrington,
Preethaji, Perry Belcher, Kane Minkus e Alessia Minkus. O evento objetiva conectar os participantes com seus talentos e levá-las a um novo
patamar de desenvolvimento pessoal e profissional. Os participantes
que adquirirem o ingresso VIP poderão enviar seus projetos para serem
analisados pelos headliners do evento, e serem um dos 15 selecionados
para apresentar suas ideias ao vivo no dia do evento para uma bancada
de 5 investidores. O encontro unirá arte, investimentos e conteúdo de
alto nível. Inscrições pelo site (www.ebulicaoinstantanea.com.br).

D - Era Jurássica
A exposição ‘Mundo dos Dinossauros’ é uma excelente alternativa de
diversão para quem quer viver uma grande aventura durante as férias

de janeiro. A mostra permanente está alocada no Parque Zoológico de
São Paulo e é direcionada ao público de todas as idades, especialmente
crianças
crianças. São mais de 20 dinossauros robotizados
robotizados, em tamanho real
real,
dispostos em uma área de 3 mil metros quadrados em meio à natureza, com espaço lúdico e brinquedos para os pequenos. As réplicas de
dinossauros parecem reais, foram programadas para se movimentar
como se estivessem vivas. É possível ouvir as respirações e grunhidos
dos gigantes e vivenciar, por alguns momentos, a rotina desses monstros
pré-históricos que despertam até hoje tanta curiosidade.

E - Economia do Rio
O Réveillon no Rio de Janeiro movimentou R$ 1,94 bilhão na economia
carioca, percentual 19,2% maior que no ano anterior, informou o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, de acordo com a pesquisa da FGV.
O Ano-Novo no Rio recebeu 707 mil turistas, um incremento de 11,4%
em relação ao ano anterior. Foram 614 mil turistas brasileiros e 93 mil
estrangeiros. O estrangeiro permaneceu, em média, seis dias na cidade
com um gasto diário de R$ 329. Já o brasileiro ficou em média cinco dias
com um desembolso de R$ 287,45 por dia. Argentinos foram mais de
um terço dos turistas estrangeiros, com 33,1% do total, depois vieram
os europeus (21,4%) e, em seguida os chilenos (10,7%). Em relação
aos turistas brasileiros, 41,4% são de São Paulo, 16,3% de Minas Gerais
e 6% do Distrito Federal. A taxa de ocupação dos hotéis chegou a 98%.

F - Plataforma de Moda
O casal formado pelo empreendedor Jean Bernardo e sua esposa Graziela
Bernardo, lançou o Lookdodia.com, plataforma de social commerce que
revela onde comprar looks usados por blogueiras e celebridades. O casal
lançou o Look do dia, que funciona como um feed muito semelhante ao
do Instagram, mas a diferença está em possibilitar que, com apenas um
clique o usuário descubra onde comprar o look usado por aquela descolada
blogueira de moda ou pela sua atriz favorita. Se a pessoa se interessar pelo
look, basta acionar o botão “compre o look” que será redirecionada para a
página do produto no site da loja. Saiba mais em: (www.lookdodia.com).

G - Revalidação de Diplomas
A Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto que isenta
pessoas refugiadas do pagamento de taxas de revalidação de diplomas
de graduação, mestrado e doutorado nas universidades estaduais
paulistas. O texto segue para a sanção do governador Alckmin. Em

H - Conteúdo Audiovisual
Capacitar profissionais para lidar com os novos meios e formas de consumo
e de produção audiovisual. Esse é o objetivo do curso de especialização em
Produção de Conteúdo para Multiplataformas, que estará com inscrições
abertas no começo de fevereiro de 2018. O público-alvo é formado por
profissionais de Comunicação, Cinema, Imagem e Som, Design, Jornalismo, Marketing, Publicidade, Rádio e TV, Artes Cênicas e demais áreas de
Humanas. O curso, com 30 vagas, terá duração de 22 meses, com aulas
quinzenais no Campus São Carlos da UFSCar aos sábados, das 9h às 18h.
Os encontros começam em 10 de março e terminam em 14 de dezembro
de 2019, com uma carga horária de 360 horas. Mais informações (www.
geminisufscar.com.br/especializacao) ou tel. (16) 3306-6923.

I - Vagas na Transpetro
A Transpetro abre na próxima terça-feira (9) inscrições para concurso
público, que vai selecionar 321 profissionais para o quadro de mar da
companhia. São 107 vagas para o cargo de moço de convés, 94 para
moço de máquinas, 44 para cozinheiro, 31 para condutor mecânico, 14
para condutor bombeador, 14 para taifeiro, 14 para eletricista e três
para auxiliar de saúde, além de formação de cadastro de reserva. Para
concorrer, o candidato deve possuir registro de aquaviário e estar com
os documentos básicos originais devidamente atualizados pelo Cadastro
e Controle e Certificação da Marinha. A remuneração mínima varia entre
R$ 3.712,67 e R$ 6.619,90, dependendo do cargo. As inscrições para
o processo seletivo vão até 31 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet: (http://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.
aspx?id=transpetro0117).

J - Festas Tradicionais
Os turistas em busca de festas tradicionais para comemorar o feriado de
Carnaval não podem deixar de visitar a estância turística de Socorro, na
Serra da Mantiqueira. Os bloquinhos de rua reúnem grupos de famílias e
amigos para dançar ao ritmo das clássicas marchinhas, em um clima que
mistura tranquilidade com diversão. Localizada na Serra da Mantiqueira,
a 138 km de São Paulo, Socorro é uma estância turística com ampla infraestrutura para receber os mais variados viajantes: aqueles em busca
de aventura e atividades ao ar livre, os que apreciam boa gastronomia e
compras, casais, famílias com crianças, idosos e animais de estimação.
Conhecida como “Cidade da Aventura”, é também referência em turismo
acessível. Saiba mais em: (www.socorro.tur.br).

