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Preço médio da gasolina
cai pela terceira semana
N

BC prefere não
sinalizar próximos
passos da Selic
Por conta das incertezas relacionadas à economia brasileira, o
Copom optou por não sinalizar os
seus próximos passos. “Em termos de sinalização futura, todos
concordaram que o maior nível
de incerteza da atual conjuntura
recomenda se abster de fornecer
indicações sobre os próximos
passos da política monetária”,
diz a ata da reunião, divulgada
ontem (26) pelo Banco Central,
em Brasília.
Para o Copom, os dados de
abril sugerem atividade econômica mais consistente que nos
meses anteriores. “Entretanto,
a paralisação no setor de transporte de cargas no mês de maio
dificulta a leitura da evolução
recente da atividade econômica.
Indicadores referentes a maio e,
possivelmente, junho, deverão
refletir os efeitos da referida paralisação”, diz a ata. A evolução da
economia em julho e agosto deve
indicar “com mais clareza” o ritmo
da recuperação, “que poderá se
mostrar mais ou menos intensa”.
“O cenário básico do Copom
contempla continuidade do processo de recuperação da economia brasileira, embora em ritmo
mais gradual que o estimado antes
da paralisação”, destaca a ata. No
cenário internacional, o comitê
ressalta o aumento das taxas de
juros dos “países centrais”, como
os Estados Unidos. Com a alta dos
juros americanos, investidores
podem retirar investimentos de
países emergentes, como o Brasil,
para investir nos Estados Unidos.
Isso faz com que o dólar fique mais
caro e aumenta as oscilações no
mercado internacional (ABr).

ANP diz que preço médio da gasolina caiu pela terceira semana
consecutiva e ficou em R$ 4,538 por litro.

queda foi de 1,08%. Em três
semanas, a redução de preço
acumulada é de 11,26%, ou

seja, de R$ 0,43, menos do que
o prometido pelo governo: R$
0,46. O mesmo aconteceu com

o diesel S10, que soma queda
de 10,82% e passou a custar
R$ 3,477 na semana passada
(encerrada no dia 23).
O etanol hidratado, que na
semana fechada em 23 de
junho, custava R$ 2,92 por
litro, registra quedas há duas
semanas. Desde a semana
encerrada em 9 de junho, o
combustível acumula queda
de 2,08%. O gás natural veicular (GNV) registrou alta de
0,11% da semana do dia 16
para semana seguinte e passou
a custar R$ 2,681 por metro
cúbico. Já o gás liquefeito
de petróleo (GLP), o gás de
botijão, também teve aumento
de preço no período: 0,09%,
passando a custar R$ 68,91 o
botijão de 13 kg (ABr).

Construção: pioram as
expectativas de curto prazo
O Índice de Confiança da
Construção, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
recuou 3,1 pontos de maio
para junho. O indicador atingiu o patamar de 79,3 pontos
em uma escala de zero a 200,
o menor nível desde novembro
de 2017 (78,6 pontos). A queda foi provocada pela piora das
expectativas de curto prazo
do empresariado. O Índice
de Expectativas recuou 6,5
pontos, a maior queda da série
histórica, iniciada em julho
de 2010, atingindo para 88,3
pontos, menor nível desde
agosto de 2017 (87,8 pontos).
Já o Índice da Situação Atual, que mede a confiança em
relação ao momento presente,
manteve-se relativamente estável em junho, ao aumentar
apenas 0,3 ponto, passando
de 70,5 em maio para 70,8
pontos em junho. O Nível
de Utilização da Capacidade
(Nuci) do setor avançou 0,9
ponto percentual, alcançando 65,6%, maior nível desde
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a semana encerrada
em 23 de junho, o preço médio ficou em R$
4,538 por litro, ou seja, 0,74%
mais barato do que na semana
anterior (R$ 4,572). A informação foi divulgada ontem
(26), no Rio de Janeiro, pela
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Desde a semana encerrada em 2 de junho, quando
foi registrada a última alta, o
combustível acumula queda
de preço de 1,65%.
O diesel também registrou
sua terceira queda consecutiva na semana finalizada em
23 de junho, quando passou
a custar R$ 3,397 por litro.
Da semana encerrada no dia
16 para a semana seguinte, a
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O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis caiu pela terceira semana consecutiva

O Índice de Confiança recuou 3,1 pontos de maio para junho.

janeiro (66,2%).
Segundo a FGV, os empresários consideraram que a greve
dos caminhoneiros, no final de
maio, teve efeito negativo no
setor: 64% dos empresários indicaram que os negócios foram
atingidos, já que os insumos não
chegaram à obra, provocando
atrasos no cronograma. Mas,
de acordo com a FGV, como é
um setor com ciclo produtivo
longo, o efeito final não deverá

ser expressivo.
De acordo com a pesquisadora da FGV Ana Maria
Castelo, a greve causou muitos
prejuízos e paralisou obras,
tendo sindo um componente
importante nessa mudança de
humor, mas a principal causa
do desalento dos empresários
é o ritmo de crescimento, “que
traz preocupações sobre a
continuidade da fraca melhora
dos negócios” (ABr).

EUA e o primeiro medicamento à base de maconha

A Food and Drugs Administration (FDA), órgão que
regula medicamentos e alimentos nos Estados Unidos,
anunciou ontem (26) a aprovação, pela primeira vez,
de um remédio à base de maconha. O produto foi
autorizado para tratar convulsões associadas a duas
formas raras e severas de epilepsia em pacientes com
2 anos de idade ou mais.
Em nota, a FDA destacou que a aprovação do
medicamento demonstra como o avanço da pesquisa
científica sólida para investigar ingredientes derivados da maconha pode levar a terapias importantes.

“Esta é a aprovação de um medicamento específico
à base de CBD [canabidiol] para um uso específico.
E foi baseado em ensaios clínicos bem controlados
avaliando o uso do composto no tratamento de uma
condição específica”, diz a nota da entidade.
A FDA destacou ainda que o remédio constitui uma
forma purificada de canabidiol, a ser entregue aos
pacientes em forma de dosagem confiável no intuito
de garantir que as pessoas em tratamento obtenham
os benefícios esperados. “É assim que a ciência médica
sólida avança”, concluiu o órgão (ABr).

Como gerenciar
os seus e-mails
Christian Barbosa (*)

Você tem muitos e-mails
para responder? Às
vezes se sente perdido
em meio a tantas
mensagens?
á algum tempo, grandes
nomes e empresas de
tecnologia defendiam
que o e-mail estava prestes a
morrer e que novas tecnologias
substituiriam o volume de
mensagens que receberíamos.
Os anos se passaram e, ao
contrário do que acreditavam,
o e-mail continuou a crescer e
a sensação de sobrecarga com
essa ferramenta é cada vez
mais comum.
Alguns anos atrás, desenvolvi um produto capaz de analisar
caixas de entrada e selecionar
o que era ou não importante,
separando os itens de acordo
com sua relevância. Durante
as pesquisas para a criação do
produto e do algoritmo, aprendi muito sobre o comportamento das pessoas em relação aos
e-mails e descobri que muitas
lidam quase obsessivamente
com as mensagens recebidas.
O fato é que muita gente
transforma sua caixa de entrada em uma lista de tarefas
e permite que o e-mail controle
sua rotina. O problema é que a
priorização do e-mail faz com
que você passe o tempo todo
atendendo às demandas dos
outros e adie coisas que realmente precisa fazer. É preciso,
então, parar para refletir e
entender se você é uma pessoa
mais comprometida com o e-mail ou se é mais produtiva.
Aqueles que se preocupam
demais com a caixa de entrada
geralmente chegam ao fim do
dia com a sensação de que ele
passou rápido demais e de que
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fez muita coisa, mas pouco
do que realmente precisava.
E é verdade. Nessa situação,
você se sente exausto como se
tivesse carregado um enorme
peso nas costas, mas, na realidade, o que fez foi colocar o
seu tempo, atenção e foco em
coisas que não deveriam ser
feitas – ou, pelo menos, não
naquele momento.
E como mudar esse hábito?
Primeiramente, é preciso entender que o seu dia precisa
ter um planejamento que deve
incluir desde as tarefas mais
importantes até as circunstanciais. Reserve um período do
dia para focar nas suas atividades, longe do e-mail. Se nesse
momento alguém precisar de
você com real urgência, irá
telefonar ou encontrar outra
forma de se comunicar.
Alguns profissionais específicos precisam checar o e-mail
o tempo inteiro, mas para pelo
menos 80%, é possível acessar
esporadicamente.
Quando terminar as atividades importantes, está liberado
para checar e responder suas
mensagens. Assim, vai ter a
sensação de que evoluiu no
cumprimento das tarefas.
Para os que têm mais dificuldade em deixar os e-mails,
planejar, priorizar e estabelecer uma rotina, uma dica interessante é olhar as mensagens
no intervalo de cada tarefa
importante. Isso já ajudará a
fazer mais coisas necessárias
e reduzir o tempo gasto com
questões circunstanciais.
(*) - Especialista em administração
de tempo e produtividade, é CEO
da Triad PS, empresa multinacional
especializada em programas e
consultoria na área de produtividade,
colaboração e administração do
tempo.

Confiança do consumidor atinge
menor nível desde agosto

O Índice de Confiança do
Consumidor, medido pela Fundação Getulio Vargas, caiu 4,8
pontos de maio para junho. Com
a queda, o indicador atingiu
82,1 pontos em uma escala de
zero a 200, o menor nível desde
agosto de 2017 (81,4 pontos).
Em junho, as avaliações dos
consumidores pioraram tanto
em relação ao momento atual
quanto em relação ao futuro.
O Índice de Situação Atual,
que mede a confiança em relação ao presente, recuou 5,4
pontos e chegou a 71,8 pontos,
o menor nível desde setembro
de 2017 (71,2 pontos). Já o
Índice de Expectativas, que
mede a confiança em relação

aos próximos meses, caiu 4,2
pontos e chegou 90 pontos, o
menor nível desde agosto de
2017 (89,9 pontos).
De acordo com a coordenadora da Sondagem do Consumidor da FGV, Viviane Seda
Bittencourt, a greve dos caminhoneiros, no final de maio,
contribuiu para “o aprofundamento da tendência de queda
da confiança que se desenhava
nos meses anteriores. Com
perspectivas negativas sobre o
mercado de trabalho, as famílias
vão se tornando bastante conservadoras com os gastos, o que
deve causar impacto negativo
no crescimento econômico no
segundo semestre” (ABr).

duas possibilidades: Carreira de Loja, executivo responsável por uma
unidade de negócios; e Carreira de Produto, executivo responsável pela
gestão comercial e negociação de uma linha de produto. É necessário
disponibilidade para residir em qualquer região do país. As oportunidades
estão disponíveis para jovens graduados nos cursos de Administração,
Economia, Moda, Comunicação, Engenharia, dentre outros. Os interessados podem se cadastrar até 18 de julho pelo site (www.riachuelo.com.
br/programa-trainee-2018-riachuelo).

A - Medicina Oriental
A Fundação Japão promove, no dia 3 de julho, a partir das 19h, na Japan
House, a palestra “História e Cultura da Medicina Tradicional Japonesa,
a Medicina Kampo”, marcando o lançamento do primeiro livro sobre essa
medicina escrito em português, “Dicas Clínicas da Medicina Kampo”. O
evento é aberto ao público e contará com palestra do Dr. Kazusei Akiyama,
doutor em medicina pela USP e fellow da The Japan Society for Oriental
Medicine, que fez a revisão médica da publicação. A medicina tradicional
japonesa é uma escola da Medicina Tradicional Chinesa, introduzida no
ano 4 d.C. e desenvolvida no Japão, com acréscimo da cultura do país.
Mais informações: (info@fjsp.org.br). tel.(11) 3141-0110.

B - Pavilhão com Estufa
Os interessados em participar de mais uma edição do Concurso para
Estudantes de Arquitetura do Centro Brasileiro da Construção em Aço
(CBCA) têm apenas um mês para fazer a sua inscrição. O tema do 11º
Concurso - ‘Pavilhão com Estufa para Parque Botânico’ - é inspirado na
Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas,
que objetiva proteger as florestas e lutar contra a desertificação. Os
trabalhos devem ser concebidos e estruturados em aço e as equipes
precisam ter no mínimo dois e no máximo quatro alunos, com o grupo
recebendo a orientação de um professor da mesma escola ou faculdade.
Para mais informações acesse (www.cbca-acobrasil.org.br/arquitetura/
index.php).

C - Estudantes de TI
A GFT, referência em tecnologias exponenciais para a transformação
digital e projetos ágeis, anuncia a abertura de vagas de estágio na nova
edição do START, programa de empresa que tem como objetivo formar e
desenvolver jovens talentos da área de TI. Ao todo serão dez vagas para a
unidade de Alphaville, em São Paulo, para jovens profissionais com foco
na tecnologia JAVA. Com duração de um ano, o programa permite ao
estudante transitar por várias fases do processo de negócio. A estratégia
visa formar um profissional melhor preparado para enfrentar os desafios
do mundo corporativo e do ambiente de transformação digital em que
a companhia está inserida. As inscrições estão abertas até 13 de julho
em: (www.gft.com/start-brazil).

D - Porta Drywall
O drywall, destacado pela agilidade de instalação, ganha um reforço da
Eucatex: o Kit Porta Drywall Eucadoor. O Kit faz parte da linha Eucadoor.
É composto pelo modelo Eucaprimer, que já vem com um fundo para pintura (primer), que facilita a aplicação da tinta, gera economia de material e
garante mais qualidade ao produto final. Além dela, também fazem parte do
kit, componentes como o batente com guarnição, dobradiças e fechadura.
O kit Porta Drywall Eucadoor é indicado para utilização em áreas internas
e por ser instalado em locais sujeitos à umidade, desde que seja feita a
correta impermeabilização. Outras informações: (www.eucatex.com.br).

E - Sopa Natural
Alinhada às tendências de consumo de produtos mais nutritivos, sem proteína animal e com baixas calorias, a Ingredion, empresa líder em soluções
e ingredientes, apoiou a De Marchi, tradicional empresa fabricante e distribuidora de alimentos congelados, na criação de um produto 100% natural
e totalmente diferenciado do que existe no mercado: a sopa congelada
Gusto & Salute. Feita somente com vegetais, especiarias, temperos e sal,
o produto mantém o sabor de uma sopa fresca, mesmo sendo congelada.
Nos sabores Legumes, Ervilha e Abóbora Japonesa, é nutritiva, com baixo
índice calórico e de fácil consumo. Basta retirar do freezer e colocar no
micro-ondas ou na panela. Mais informações: (www.ingredion.com.br).

F - Casca da Uva
Fundada em 2006, em Garibaldi, em meio aos vinhedos da Serra Gaúcha,
a Vinotage cria cosméticos de alto padrão a partir das propriedades antioxidantes presentes na semente e na casca da uva. Todos os produtos
são livres de parabenos e de testes em animais. . Envolvida pela tradição
e amor à terra, os produtos Vinotage têm como missão formular produtos
para acentuar e prolongar a saúde e a beleza natural da pele, do corpo
e dos cabelos, explorando os benefícios da uva em harmonia com a arte
do saber viver. Os produtos podem ser encontrados em outros canais
de venda, como o e-commerce da Vinotage (www.loja.famigliavalduga.
com.br) e nas principais lojas, spas e boutiques do Brasil.

G - Programa de Trainees
A Riachuelo acaba de abrir inscrições para o Programa de Trainees 2018
da companhia. Com duração entre 12 e 18 meses, o programa oferece

H - Inteligência Artificial
Um dos assuntos mais comentados atualmente é como a inteligência
artificial pode garantir êxito na busca por candidatos, melhorando a
performance e resultado no processo. Será que a “era dos dados” está
realmente revolucionando a maneira de recrutar no Brasil ou é só um
movimento passageiro? Para ajudar a contextualizar esse novo universo
de oportunidades, Marcel Lotufo, sócio fundador da Kenoby, software de
recrutamento e seleção, promove palestra gratuita, e aberta ao público,
amanhã (28), das 9h à 12h, no Cubo Itaú, maior centro de inovação e
empreendedorismo da América Latina, na Rua: Casa do Ator, 919 - Vila
Olímpia. Mais informações, acesse: (http://talks.kenoby.com).

I - Incentivo ao Esporte
O Banco do Brasil (BB) disponibiliza, para atletas amadores e profissionais, uma plataforma que integra várias das principais competições
esportivas do calendário nacional. A iniciativa reúne projetos consolidados
do mercado e possibilita a oferta de benefícios e desconto exclusivo de
25% nas inscrições para clientes BB portadores do cartão Ourocard.
A plataforma é composta de 30 provas com diferentes características:
corridas de rua (percursos de 5km, 7km, 9km, 10km e 21km), corridas
de obstáculos e travessia aquática. O projeto abrange diversos públicos,
de iniciantes e amadores, que almejam maior qualidade de vida, a atletas
experientes, que buscam melhorar sua performance. Inscrições pelo site
(www.ourocard.ativo.com).

J - Comércio Exterior
A Associação de Comércio Exterior do Brasil promove em 15 e 16 de
agosto, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, a 37ª
edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex 2018). “Desafios para um Comércio Exterior Competitivo” será o tema que norteará
as discussões e reunirá representantes do governo e de toda a cadeia de
negócios do comércio internacional. Entre os temas a serem abordados
estão: Os reflexos da atual geopolítica mundial no comércio exterior
brasileiro; Alternativas para viabilizar as exportações de commodities
com maior valor agregado; A defesa comercial no Brasil e no mundo; e
A mulher no comércio internacional. As inscrições, gratuitas, já estão
abertas no site (www.enaex.com.br), onde os interessados poderão
encontrar mais informações sobre o evento.

