
Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 09 de janeiro de 2018

O Brasil precisa evoluir
Para que o Brasil possa 

virar essa página 

negra de sua história 

é indispensável a 

reforma geral do Estado 

Brasileiro

Precisamos de um esta-
do efi ciente que tenha 
capacidade de deixar a 

população com serviços ade-
quados a um país pelo menos 
do 2º mundo, com educação, 
saúde e serviços públicos com 
a mesma ou até mais qualidade 
que os privados. Precisamos 
de um país onde os impostos 
sejam justos e valham a pena, 
não como é atualmente onde 
pagamos caro por serviços 
quase inexistentes. Sendo 
arrecadado desaparece na 
inefi ciência do governo.

A população não acredita 
mais nos políticos inefi cientes 
e a economia está em franga-
lhos, estagnada, temos o pior 
cenário que se pode ver e com 
pouca fé de que vai melhorar. 
Ainda que o brasileiro seja re-
conhecido pelo seu otimismo, 
fi ca cada dia mais difícil acre-
ditar em um futuro diferente 
dos dias atuais. Com os atuais 
políticos inefi cientes.

A recessão criada pelos 
políticos incompetentes nas 
últimas décadas é a maior do 
século. Para o setor privado 
poder se desenvolver, investir, 
gerar empregos e proporcionar 
uma consequente geração de 
riquezas, é preciso uma mu-
dança estrutural no Estado 
Brasileiro em geral, conside-
rando de extrema urgência as 
reformas política, econômica, 
trabalhista sem clientelismo e 
seus sindicalistas.

As reformas devem ser as-

sociadas a medidas de longo 
prazo com objetivo de cresci-
mento da efi ciência produtiva. 
O país precisa sem demora 
destas grandes reformas sem 
dar chance para que o antigo 
domine e permaneça no poder.

Precisamos de mudanças, 
urgentes, na forma de conduzir 
a política e a economia nacio-
nal, o velho modelo já provou 
o quanto é incompetente e 
pensa apenas em dinheiro em 
benefício próprio, nunca em 
melhorias para a população.

O governo modifi cado sem 
ovelha, sem sindicatos, sem 
parasitas, se estiver alinhado 
e aprovado por toda popula-
ção pode atuar em prol das 
melhorias que todos precisa-
mos e que não são tão difíceis 
assim de serem feitas, mas que 
exigem competência e muito 
boa vontade, qualidades que 
não tem sido apresentadas 
por quem devia ser nosso re-
presentante no Estado. Nosso 
pais e um continente e rico por 
natureza.

O fato é que precisamos 
evoluir para que o país evolua 
também, passamos tempos 
reclamando, mas temos que 
assumir nossa parcela de culpa, 
uma vez que os covardes não 
se elegeram sozinhos e nosso 
exercício de cobrança para o 
que é nosso, também é falho. 
As reclamações são várias 
e em muitos lugares, quase 
nunca onde realmente fazem 
diferença.

Para o país melhorar, todos 
têm que se empenhar. Vamos 
evoluir, o Brasil vai evoluir, mas 
para chegarmos a um lugar 
seguro, precisamos começar 
a caminhar agora. 

(*) - É empresário e autor do livro 
“Impossível é o que não se tentou”.

J.A. Puppio (*)

A - Franquia Solidária  
Com mais de 130 quiosques em shoppings, aeroportos, estações de metrô 
e terminais rodoviários pelo Brasil, a rede pioneira e especializada em 
grãos torrados e glaceados, Nutty Bavarian, com o auxílio do Instituto 
de Reintegração do Refugiado (Adus), desenvolveu em caráter social um 
formato de negócio que atende uma parcela da população refugiada que 
vive em território nacional. O projeto visa que estas pessoas entrem para 
o time de franqueados da Nutty Bavarian como operadores dos quiosques. 
Estes franqueados recebe treinamento igual ao de todos os integrantes da 
rede. O primeiro quiosque nesses moldes foi inaugurado em novembro na 
Galeria Comercial do Extra Hiper Ricardo Jafet, em São Paulo. Conheça 
o Adus e colabore com a causa do refúgio (www.adus.org.br).

B - Escolha o Grão do Café 
A partir de hoje (9), todo cliente que pedir uma bebida com café na 
Starbucks® poderá decidir entre Brasil Blend ou Espresso Roast. A rede 
passa a oferecer a opção de escolha entre dois diferentes tipos de grãos 
para o preparo de qualquer bebida com o ingrediente, do Espresso às 
bebidas artesanais do cardápio nas versões quente e gelada. O Brasil 
Blend é composto por uma mistura de grãos brasileiros 100% arábica 
provenientes de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Já a segunda opção, o 
Espresso Roast, é um blend de grãos da América Latina e da Ásia/Pací-
fi co. De torra escura, possui um aroma rico e acidez suave, balanceada 
por uma doçura densa como de um caramelo.

C - Educar para a Paz
Criada em Brasília por Pierre Weil, a Unipaz contempla 14 unidades no 
Brasil e 5 no exterior. Este ano completa 30 anos de existência. É uma 
escola de educação para a Paz que adota como metodologia, em todas 
as suas atividades, uma abordagem transdisciplinar holística que propõe 
uma visão não fragmentada da realidade e o diálogo das diversas ciên-
cias, fi losofi as, artes e tradições sapienciais. É uma universidade aberta 
de ensino estruturada para estimular o aprendizado integral, visando 
a ampliação da consciência social, ambiental e a interconexão global. 
Os programas incluem cursos em Transdisciplinaridade, Psicologia 
Transpessoal, Autogestão e também cursos de desenvolvimento pessoal. 
Para saber mais sobre os cursos, basta acessar (www.unipazsp.org.br).

D - Materiais Escolares
Existem muitas famílias que não têm condições fi nanceiras para comprar 
todo o material escolar necessário. A Leroy Merlin convida os clientes 

e todos àqueles que quiserem ajudar, a realizar doações de materiais 
escolares em bom estado como cadernos com páginas em branco, lápis 
de cor, estojos, mochilas e, assim, colaborar para que o foco dos pequenos 
esteja, unicamente, em aprender o que é ensinado em classe e aproveitar 
os momentos com seus colegas. As doações podem ser realizadas em 
qualquer loja Leroy Merlin até o dia 4 de fevereiro. Toda a doação será 
revertida para instituições locais no entorno das lojas. A Leroy Merlin 
acredita que essa iniciativa pode transformar o ano de 2018 de muitas 
crianças por todo o país.

E - Gestão de Compras
Com o objetivo de apresentar técnicas para tonar a gestão de compras 
um instrumento efetivo na maximização dos recursos das empresas, a 
Abimaq promove, em sua sede (Av. Jabaquara, 2925 - Metrô São Judas), 
o curso ‘Gestão Estratégica de Compras’, no próximo dia 11 (quinta-
-feira), das 9h às 18h. É voltado para profi ssionais administrativos que 
ocupam cargos médios e de liderança nas áreas de logística, PCP, compras, 
almoxarifado e expedição, e será ministrado pelo engenheiro mecânico 
Henrique Mäder, especialista em análise e auditoria de sistemas com mais 
de 25 anos de experiência em gestão de sistemas e processos nas áreas: 
industrial, administrativo, atendimento e suporte ao cliente, comercial, 
marketing e operacional. Inscrições pelo site: (www.abimaq.org.br).

F - Espaços Culturais
Assegurar a democratização, o acesso e a preservação do patrimônio 
cultural brasileiro é um dos objetivos da Caixa, por meio do seu Programa 
de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro, que em 2018 patrocinará um 
dos principais Museus-Casas Literários de São Paulo: a Casa Guilherme 
de Almeida, da Secretaria da Cultura do Estado, gerenciada pela Poiesis. 
O museu foi escolhido no processo de seleção bienal que contempla 
projetos de funcionamento de instituições museológicas. Com este im-
portante patrocínio, ao longo de 2018 a Casa Guilherme poderá realizar 
ações complementares a seu plano de trabalho, que incluem publicação 
de livros, entre eles uma antologia poética em Braille, a ampliação da 
galeria tátil do museu e a 3ª e 4ª edições da mostra Futuro do Cinema 
Brasileiro (www.casaguilhermedealmeida.org.br).

G - Roubos de Carga
A Pointer Cielo do Brasil, líder mundial em gestão de frotas, rastrea-
mento e telemetria, oferece soluções inteligentes para gestão de frota 
leve e pesada, com produtos de alta tecnologia e serviços de qualidade. 

A preocupação das empresas transportadoras é combater a perda e o 
aumento do roubo de cargas. A missão da Pointer é fazer com que as 
empresas frotistas sejam mais seguras, produtivas e econômicas, com 
o ‘’Isca Segurança de ativos’, que foi desenvolvida para reduzir perdas 
com roubos de carga e outros ativos. Também possibilita a recuperação 
de cargas furtadas ou roubadas durante o trajeto ou no armazém do 
receptador. A expertise e´ o desenvolvimento de soluc¸o~es, ferramen-
tas, tecnologia e servic¸os para gesta~o inteligente de frotas. Veja em 
(https://pointercielo.com.br/). 

H - Robótica para Crianças
No intuito de mostrar que as bibliotecas podem ser utilizadas como 
espaços de aprendizado coletivo - muito além dos livros e computado-
res -, as Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos, instituições da 
Secretaria da Cultura do Estado, estão com uma programação especial 
voltada para crianças e adolescentes com foco na cultura maker. Re-
alizadas sempre aos fi nais de semana, as atividades são voltadas para 
crianças a partir dos sete anos e trazem conceitos de robótica, arte e 
tecnologias digitais. Não é necessário inscrição. As vagas são limitadas 
e serão preenchidas por ordem de chegada. Os locais têm acessibilidade 
para defi cientes com estrutura de locomoção, informativas, de conteúdo, 
programação, tecnológica e a disponibilização de profi ssionais capaci-
tados para inclusão de pessoas com defi ciências aos espaços. Acesse 
(www.cultura.sp.gov.br).

I - Prêmio República 
Criado com o objetivo de reconhecer e homenagear iniciativas de mem-
bros do MPF, da sociedade civil e da imprensa, o Prêmio República de 
Valorização do Ministério Público Federal chega a sua sexta edição. Em 
2018, a premiação inova e acrescenta uma nova categoria – Advocacia de 
Direitos Coletivos – que receberá trabalhos de advogados que comungam 
do mesmo ideal do MPF na luta pelos direitos humanos, cidadania e no 
combate ao crime. As inscrições dos trabalhos podem ser feitas até o dia 
2 de fevereiro. Para participar, basta acessar a página: (www.anpr.org.
br/premiorepublica), criar login e senha, preencher a fi cha de inscrição 
eletrônica e anexar o artigo ou matéria, respeitando o formato pedido. 
Cada participante poderá inscrever até três trabalhos.

J - Verão no Clima
A Heineken Brasil, uma das maiores companhias de bebidas do país, 
está apoiando a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado no 
projeto “Verão no Clima”, que promove a limpeza de praias do litoral 
paulista durante todo o Verão. Com o objetivo de conscientizar os turistas 
e população local a manterem as praias limpas, a ação que se iniciou na 
última quinta-feira (4),  se estendendo por 27 dias com atividades em mais 
de 60 praias de 16 municípios, do litoral Norte, Sul e Baixada Santista.  
Entre as ativações previstas para o período estão mutirões de limpeza 
das orlas e calçadões, corridas e caminhadas de rua, tendas temáticas, 
além de ações de educação ambiental. Ao todo, mais de 350 monitores e 
cerca de 1.500 voluntários estarão diretamente envolvidos nas atividades.

A - Franquia Solidária 
Com mais de 130 quiosques em shoppings, aeroportos, estações de metrô 

e todos àqueles que quiserem ajudar, a realizar doações de materiais 
escolares em bom estado como cadernos com páginas em branco, lápis 
decor estojos mochilase assim colaborarparaqueo focodospequenos

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CONSELHEIROS TOMAM POSSE E ELEGEM 
NOVO CONSELHO DIRETOR DO CRCSP

No dia 8 de janeiro de 2018 ocorreu a posse solene dos 
novos conselheiros do CRCSP, eleitos por meio de pleito realizado 
em novembro de 2017 para preencher dois terços das vagas no 
plenário da entidade.

a nova composição do Conselho Diretor e das Câmaras do CRCSP 
para a gestão 2018-2019.

A lista de conselheiros efetivos e suplentes está disponível no 
portal do Conselho – www.crcsp.org.br. Lá também se encontram as 
composições das Câmaras de Política Institucional, de Recursos, 
Controle Interno, Fiscalização I, Fiscalização II, Fiscalização III, 

Como presidente para os próximos dois anos foi escolhida a 
contadora e empresária Marcia Ruiz Alcazar. O Conselho Diretor 
será formado pelos vice-presidentes José Donizete Valentina 
(Administração e Finanças), José Aparecido Maion (Fiscalização, 
Ética e Disciplina), João Carlos Castilho Garcia (Desenvolvimento 

“Para os próximos dois anos, trabalharemos para aumentar 

a representatividade do CRCSP. Além de oferecer benefícios 
e atividades de Educação Continuada, queremos tornar a 

por meio da tecnologia”, declarou a presidente. O lema da gestão 

Marcia é a primeira presidente eleita para o cargo na história 
do CRCSP e chega ao posto com a experiência de quem já foi 

Ética e Disciplina e de Administração e Finanças do Conselho 
de São Paulo.

Contabilidade está em seu DNA. A participação nas entidades 
de classe foi motivada pelo movimento da Mulher Contabilista, 
em uma época em que poucas mulheres atuavam nas 
entidades da classe contábil. “Atualmente, a situação 
mudou e não precisamos mais de uma cota mínima de 
mulheres”, contou.

Teve início ontem (8) a pri-
meira etapa de implantação 
do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial). Ao todo a etapa en-
volve 14,4 mil empresas, que 
faturaram mais de R$ 78 mi-
lhões em 2016 ou que aderiram 
voluntariamente. Juntas, elas 
empregam 15 milhões de tra-
balhadores, um terço do total.

O prazo para as empresas 
cumprirem a primeira etapa 
começou ontem e se estende 
até o dia 28 de fevereiro. Nesse 
período, o sistema receberá 
apenas as informações cadas-
trais dos empregadores e as re-
lativas às suas tabelas, tais como 
estabelecimentos, rubricas, 
cargos, etc. Somente a partir 

de março será possível o envio 
dos eventos não periódicos. Até 
lá, será possível fazer os ajustes 
necessários na qualificação 
cadastral dos funcionários, por 
exemplo.

Segundo o órgão, não há obri-
gatoriedade de envio dos dados 
necessariamente nos primeiros 
dias e a empresa pode fazer os 
eventuais acertos necessários 
em seus sistemas internos, bem 
como se utilizar do ambiente 
de produção restrita para seus 
testes, para só depois começar 
a enviar informações à Base 
Nacional.

Nos próximos dias, estará 
disponível no portal do eSocial, 
o canal “Fale Conosco” onde 
serão recebidas as dúvidas e as 
críticas sobre o sistema (ABr).

Em Portugal, a taxa de desem-
prego de outubro de 2017 foi de 
8,4%, a menor desde 2005, segundo 
revelou ontem (8) o Instituto Na-
cional de Estatística (INE).

A população desempregada em 
outubro foi estimada em 435 mil 
pessoas, tendo diminuído 1,1% em 
relação ao mês anterior (menos 4,6 
mil pessoas), enquanto a população 
empregada reunia 4,7 milhões de 
pessoas, tendo aumentado 0,3% 
(mais 12,1 mil pessoas) face ao mês 
anterior. O país tem aproximada-
mente 10,3 milhões de habitantes.

A estimativa provisória da taxa 
de desemprego de novembro de 
2017 foi de 8,2%. Neste mês, o 
número provisório da população 
desempregada foi de 424,2 mil pes-

soas e a da população empregada 
de 4,745 milhões de pessoas. Ainda 
não foi divulgado o valor consoli-
dado. Na Espanha, 2017 registrou 
a menor taxa de desemprego dos 
últimos oito anos. As informações 
foram divulgadas pelo Ministério do 
Emprego e da Seguridade Social.

O número de desempregados re-
gistrados nos escritórios dos Servi-
ços Públicos de Emprego diminuiu 
61.500 em dezembro em relação a 
novembro. Nos últimos 8 anos, o 
desemprego acusava aumento de, 
em média, 40 mil pessoas por mês.

Desta forma, o número total de 
desempregados registrados é de 
3,4 milhões de pessoas e é o mais 
baixo dos últimos 8 anos em um 
mês de dezembro (ABr).

Queda da infl ação aumenta o poder de compra dos 

consumidores.

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) - a infl ação ofi cial do país - passou de 
3,96% na divulgação da semana passada para 3,95% hoje. 

Há quatro semanas, a expectativa estava em 4,02% para 2018.
A projeção consta do boletim Focus, publicação divulgada 

ontem hoje (8) no site do Banco Central (BC) com projeções 
para os principais indicadores econômicos.

A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, 
deste ano também caiu levemente, passou de 2,70% na última 
divulgação para 2,69%. 

Para 2017, o mercado elevou a projeção do IPCA de 2,78% para 
2,79%. A estimativa segue abaixo do piso da meta da infl ação. 
Se a projeção se confi rmar, será a primeira vez que a meta será 
descumprida por fi car abaixo do piso. A meta fi cou acima do teto 
quatro vezes: em 2001, 2002, 2003 e 2015.

A meta de infl ação, que deve ser perseguida pelo BC, tem como 
centro 4,5%, limite inferior de 3% e superior de 6%. Quando 
a infl ação fi ca fora desses patamares, o BC tem que elaborar 
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Mercado fi nanceiro espera que 
infl ação encerre 2018 em 3,95%

O mercado fi nanceiro reduziu levemente a projeção para a infl ação em 2018

uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
explicando os motivos do descumprimento da meta. A projeção 
aumentou para o PIB do ano passado, o mercado estima que o 
crescimento seja de 1,01%. A última projeção era de 1% (ABr).

Começou a primeira 
fase de implantação do 
eSocial para empresas

Desemprego cai em Portugal e 
na Espanha


