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Economia cresceu 0,9% no
trimestre finalizado em janeiro

A

Aprovada MP do
repasse de R$
2 bilhões aos
municípios
A MP que autoriza o repasse
de R$ 2 bilhões aos municípios
foi aprovada sem modificações
pelos deputados e senadores
da comissão mista responsável
pela análise da matéria. O texto
define que a fatia de cada cidade
será calculada de acordo com
as proporções estabelecidas
pelo Fundo de Participação
dos Municípios (FPM). Os recursos deverão ser aplicados,
preferencialmente, em saúde
e educação.
O relator, senador Antonio
Anastacia (PSDB-MG), defendeu a aprovação da proposta. O
deputado Décio Lima (PT-SC)
votou a favor da medida, mas
ressaltou que os R$ 2 bilhões
só cobrem metade das perdas
financeiras das prefeituras
em 2017. “A ajuda pode até
amenizar a situação, porém os
municípios continuarão com
problemas gravíssimos neste
modelo concentrador atual”,
afirmou.
Por sua vez, o presidente da
comissão, deputado Hildo Rocha (PMDB-MA), argumentou
que os recursos já vão dar um
bom alívio às cidades. “As cidades menores vão poder oferecer
à população um serviço de saúde melhor. Os prefeitos poderão
comprar, por exemplo, vacinas
e medicamentos que estão em
falta”, comentou. A MP segue
agora para análise do Plenário
(Ag.Câmara).

Ricardo Karpat (*)

Ao menos uma vez na
vida, praticamente
todos os profissionais
do mercado passarão
pela desagradável
experiência de uma
demissão

E

O destaque foi o crescimento das atividades de agropecuária (8,2%), transformação (6,1%),
comércio (4,6%) e transporte (2,9%).

A taxa de investimento sobre o PIB ficou em 17,7%. No
comércio externo, as exportações cresceram 1,9%, mas as

importações tiveram uma alta
ainda maior (7,6%). No acumulado de 12 meses, o PIB teve
alta de 1,2%. Considerando-

-se apenas janeiro deste ano,
houve uma queda de 0,3% na
comparação com dezembro de
2017 (ABr).

Estados Unidos ‘vão negociar’ tarifas
de aço e alumínio com Brasil
O presidente Michel Temer
informou ontem (21) que os
Estados Unidos começarão a
negociar com o Brasil nova
tarifa para importação de aço
e alumínio. Ao falar sobre a
medida, informada em nota do
governo norte-americano, Temer ressaltou que a nova tarifa
não será aplicada enquanto
as negociações estiverem em
curso.
“Estou vendo agora uma
declaração feita pela Casa
Branca que o Brasil é um dos
países com quem começarão
as negociações visando a
eventual exceção às tarifas
sobre importação de aço e
alumínio. As novas tarifas, diz
a mensagem da Casa Branca,
não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o
tema. Uma boa notícia”, disse
o presidente, durante reunião
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estimativa é do Monitor
do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV), que
busca antecipar o desempenho
do PIB, divulgado trimestralmente pelo IBGE.
Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro
de 2017, o PIB avançou 2,2%,
segundo a FGV. O destaque
foi o crescimento das atividades de agropecuária (8,2%),
transformação (6,1%), comércio (4,6%) e transporte
(2,9%). O crescimento da
agropecuária foi influenciado
pela alta de 26% da pecuária.
A agricultura, por sua vez,
teve queda de 1,9%. Ainda na
comparação com o trimestre
encerrado em janeiro de 2017,
pela ótica da demanda, o consumo das famílias aumentou
2,7% e a formação bruta de
capital fixo (investimentos)
avançou 4,4%.

Divulgação

A economia brasileira teve um crescimento de 0,9% no trimestre finalizado em janeiro deste ano, na
comparação com o trimestre anterior (encerrado em outubro de 2017)

O que leva um funcionário
a ser demitido

Presidente Michel Temer.

do Conselhão.
Temer havia conversado com
um representante da indústria
brasileira produtora de aço.
Na conversa, o presidente foi
munido de argumentos para
convencer o presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump,
a excluir o Brasil da nova tarifa.

A previsão era que as tarifas
fossem aplicadas a partir de
amanhã (23), duas semanas
depois da promulgação por
parte de Trump. Com o anúncio do governo americano,
segundo informado por Temer, a aplicação da tarifa fica
suspensa (ABr).

Prévia da confiança da indústria tem alta, diz FGV
O Índice de Confiança da Indústria teve uma
alta de 1,7 ponto na prévia de março, na comparação com o resultado consolidado de fevereiro.
Caso o resultado preliminar se confirme na
divulgação final da pesquisa, o indicador alcançará o patamar de 102,1 pontos, o maior desde
junho de 2013 (104,9 pontos). A informação
foi dada ontem (21) pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV).
A alta da confiança é resultado da melhora tanto
das expectativas quanto das avaliações sobre o

momento presente. O Índice de Expectativas
subiu 2,3 pontos em março e atingiu 103,7
pontos na prévia, o maior desde junho de 2013
(104,9). O Índice da Situação Atual (ISA) subiu
1,0 ponto e chegou a 100,4 pontos.
O resultado preliminar de março indica alta de
0,5 ponto percentual no Nível de Utilização da
Capacidade Instalada da Indústria, para 76,1%, o
maior desde maio de 2015 (76,6%). O resultado
final da pesquisa será divulgado no próximo dia
27 (ABr).

m alguns casos, isso
pode ocorrer por diversas vezes. A questão
é: por que essas demissões
acontecem? Um profissional
é contratado pelo seu conhecimento técnico e dispensado
devido a seu comportamento.
Comodismo, desmotivação,
faltas e atrasos frequentes,
descumprimento de regras,
problemas de relacionamento
e estagnação estão entre os
principais erros que levam à
demissão de um funcionário.
Não se pode parar no tempo,
o passado do profissional deve
ser respeitado, mas o que deve
ser levado em consideração na
formação de uma equipe de
trabalho competente é o presente e o potencial de futuro.
De nada adianta o funcionário
se prender em feitos passados
para tentar manter o emprego
atual.
Maus momentos e queda de
produtividade podem ocorrer
e devem ser respeitados pela
empresa. Porém, há um tempo de tolerância para isso,
que pode durar 30, 40 dias,
por exemplo, mas nunca seis
meses. Manter profissionais
com um excelente histórico
passado, mas seguidos resultados ruins há tempos, é um
péssimo negócio para qualquer
empresa.
Quando alguém é demitido,
a campeã das justificativas é a
famosa “redução de custos”, o
que, de fato, pode ser verdade.
Porém, na maioria das vezes,
essa é apenas uma maneira
educada de se dispensar
um funcionário. Explica-se:

a diminuição no quadro de
funcionários é uma realidade,
mas mesmo que isso ocorra, o
corte sempre é parcial e, em
média, de 20%.
Isso quer dizer que, de cada
10 funcionários, dois serão
cortados por esse motivo,
assim, conclui-se que 80%
dos funcionários obtiveram
uma avaliação melhor, e os
20% demitidos sob a alegação
“redução de custos” são, na
verdade, os mais mal avaliados
do grupo.
Outro ponto citado com
frequência é que o profissional
ficou “caro” para a empresa.
Não existe funcionário caro se
este trouxer altos lucros. De
maneira geral, um funcionário
é analisado por seu custo/benefício, dividindo o quanto ele
traz de lucro para a empresa
pelo salário que recebe.
Um empregado que ganha
salários de 30 mil reais e proporciona 300 mil de lucro sai
mais barato para a empresa do
que outro, que recebe 5 mil e
proporciona um lucro de 15 mil
reais. A correta avaliação a ser
feita é se o rendimento deste
profissional que recebe uma
alta remuneração se manteve
ou caiu. E, consequentemente,
se vale a pena mantê-lo ou não.
Para se ter estabilidade na
carreira é preciso que as pessoas se conscientizem: antes de
pensar em crescimento, sucesso e enriquecimento, deve-se
manter o emprego e, para tal,
uma conduta profissional é de
extrema importância. Mesmo
após anos de casa, continue
tendo a mesma dedicação,
comprometimento e busque
por atualizações constantemente.
Com o mundo em mudanças
tão rápidas, o bom de hoje pode
ser o ruim de amanhã.
(*) - É diretor da Gábor RH,
administrador de empresas
especialista em Recursos Humanos
e administração de Condomínios.

Comércio de queijos
artesanais e embutidos

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou o projeto do
deputado Evair Vieira de Melo
(PV-ES), que permite a comercialização entre os estados de
produtos artesanais de origem
animal, como queijos e embutidos.
A matéria será enviada ao Senado.
O texto aprovado é um substitutivo do deputado Fábio Sousa
(PSDB-GO) para esse projeto e
seus apensados. De acordo com o
substitutivo, o produto artesanal,
caracterizado como aquele feito
segundo métodos tradicionais ou
regionais próprios, empregando-

-se boas práticas agropecuárias,
será identificado em todo o território nacional com um selo único
com a inscrição ARTE.
Esses produtos estarão sujeitos
à fiscalização de órgãos de saúde
pública dos estados. Em razão da
peculiaridade desses produtos
serem feitos por pequenos e
médios produtores, as exigências
para o registro do estabelecimento e de seus produtos deverão
ser adequadas às dimensões e às
finalidades do empreendimento
e seus procedimentos deverão
ser simplificados (Ag.Câmara).

G - Seguro Especial

A - Circuito de Corrida
Foi dada a largada para a edição 2018 do “Circuito Banco do Brasil de
Corrida”. O projeto contará com o dobro de etapas da primeira edição,
realizada no ano passado, ao percorrer 16 cidades nas cinco regiões do
país, com trajetos de 5km e 10km para adultos e 1km para crianças. A
primeira etapa será em Salvador, no dia 6 de maio, seguindo para Fortaleza,
13, e Belo Horizonte, 20. Recife, no dia 17, e Ribeirão Preto, 24, recebem
os atletas em junho. Manaus, 1º, e São Paulo, 22, estão contempladas
em julho, com Rio de Janeiro) no dia 5 de agosto e Campinas, em 14 de
outubro. Confirmadas, mas com datas a definir estão: Bauru, Brasília,
Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis e Vitória. As inscrições
já podem ser feitas no site (www.circuitobancodobrasil.com.br).

B - Encontro com Escritores
Em sua oitava edição, a Série “Encontro com os escritores” recebe
Rodrigo Lacerda para um bate-papo com seus leitores sobre sua vida e
obras. O evento, gratuito, da Editora Unesp oferece acesso presencial
a um autor ao mesmo tempo em que lhe permite saber mais a respeito
da história criativa e editorial do convidado: sua formação como leitor,
as influências intelectuais presentes em sua trajetória, seu processo de
criação e escrita, sua avaliação do cenário editorial e livreiro contemporâneo, suas sugestões nessa área, entre outros temas de acordo com
a própria dinâmica da apresentação.Será no próximo dia 28, na Praça
da Sé,108, Centro, das das 19h às 21h. Inscrições tel. (11) 3242-9555
(unil@editora.unesp.br) ou (http://editoraunesp.com.br).

C - Universo Cervejeiro
A Cervejaria Ambev acaba de abrir o seu programa de Trainee Supply de
2018. A companhia procura jovens profissionais dinâmicos, autênticos
e com paixão por aprender e explorar o universo de suas cervejas em
busca de inovações. As vagas dão a oportunidade aos aprovados de se
aprofundarem nas etapas de produção da bebida, além de outras áreas das
cervejarias. O programa, que tem como objetivo formar os futuros líderes
cervejeiros da companhia, consiste em um amplo treinamento com duração
de 10 meses pelas diferentes áreas que compõem o processo produtivo
da cerveja, incluindo corporativo e vendas. As posições têm um salário
inicial de R$ 6.100,00 e as inscrições podem ser feitas pelo site (https://
www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/trainee-industrial/.)

D - Destino Samarcanda
Fundada na Estrada da Seda e sendo considerada uma das linhas de
transporte mais importantes do comércio mundial durante séculos,
a localidade é a segunda rota operada pela Turkish Airlines no Uzbequistão, após a capital Tashkent. Chamada ‘Cidade de Pedra’, que
hospeda as madrasahs, mesquitas, museus, túmulos, observatórios
e obras-primas arquitetônicas, deve progredir no turismo em pouco
tempo. Os voos de Istambul-Samarcanda serão operados duas vezes
por semana, em ambos os sentidos. As tarifas das passagens de ida
e volta custarão a partir de US$ 364, incluindo todos os impostos e
taxas. Outras informações: (www.turkishairlines.com) ou central de
atendimento, tel. 444 0 849.

E - Blockchain para Advogados
O primeiro curso, Blockchain no Direito, acontece no dia 7 de abril, na Av.
Faria Lima, das 8h30 às 18h. Seu conteúdo foi preparado especialmente
para advogados e profissionais do setor que pretendem se atualizar frente aos novos desafios e mercados de atuação gerados pelo blockchain.
Além do segmento jurídico, serão oferecidos treinamentos para outros
setores como o de logística, meios de pagamento e até mesmo educação, esporte e saúde. Garante-se, assim, tanto uma aprendizagem com
visão negocial dos respectivos business, como uma abordagem técnica
da tecnologia. Realizado pela Mosaico University, criada, em 2018, pela
Mosaico Digital Assets

F - Design Day
Na manhã do próximo dia 27, o diretor de fotografia que agregou relevante reconhecimento e prêmios às revistas Bloomberg Businessweek
e Bloomberg Markets, atual presidente do Society of Publications Designers (SPD), de Nova York, Clinton Cargill, vem ao Brasil a convite
da Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) para palestrar
durante o denominado Design Day, que acontece na ESPM. O SPD é
amplamente reconhecido pelo incentivo à excelência artística, julgando,
anualmente, o trabalho de milhares de profissionais de design, de vários
países do mundo. O evento é voltado aos profissionais de comunicação
como designers, diretores de arte, publishers, jornalistas, executivos de
área comercial, diretores de redação, professores e alunos de cursos de
publicidade e jornalismo. Mais informações: (www.aner.org.br).

Alllife é um seguro de vida, indicado aos mantenedores de pessoas
com necessidade de cuidados formais de intermediários (caracterizados pelos centros-dia e hospitais-dia, centros de reabilitação, etc),
cuidados domiciliares (prestados por enfermeiros, cuidadores formais
e/ou acompanhantes) e cuidados informais (realizados pelos próprios
familiares), para resguardar e garantir as necessidades dos portadores
de Síndrome de Down, em caso de morte ou invalidez do mantenedor.
Criado pela American Life - seguradora brasileira com mais de 25 anos
de atuação no cenário nacional, que se destaca pela inovação constante
e pela criação de produtos específicos para atender aos mais variados
nichos de mercado. Saiba mais em (www.alseg.com.br).

H - Culinária Oriental
As duas principais marcas de culinária oriental do País, China in Box e
Gendai, estão comemorando 25 anos. As redes fazem parte do Grupo
TrendFoods, considerada a maior corporação especializada em fast-food,
restaurantes e delivery do Brasil. Nascido em 2008, o Grupo continua em
expansão e é resultado da fusão das duas bandeiras. O China in Box é
a maior rede de culinária chinesa do País e o maior delivery desse tipo
de gastronomia da América Latina, com 151 lojas, todas franqueadas e
distribuídas em 22 estados brasileiros. Além disso, foi o primeiro fast-food
chinês a entregar os famosos biscoitos da sorte juntamente com os pedidos.
Já o Gendai, com 54 lojas, é a maior rede de culinária japonesa do Brasil.

I - Cidades Inteligentes
Entre os dias 16 e 18 de abril, no Expo Center Norte, acontece o Smart
City Business America Congress & Expo, único evento oficial sobre
cidades inteligentes da América Latina terá um espaço de 6000m2 para
exposição e 200m2 na praça da tecnologia, além das áreas dos eventos
paralelos (fóruns temáticos, ilhas de reuniões estratégicas e 6ª edição
do Prêmio InovaCidade). Mais de 70 empresas vão apresentar soluções
tecnológicas para atender às demandas das smart cities com qualidade e
segurança. Também contará com um congresso com mais de 50 painéis.
Outras informações: (smartcitybusiness.com.br/2018/programacao/).

J - Inovação no Agronegócio
As inscrições do Prêmio Alltech de Jornalismo estão abertas até o próximo
dia 26. A premiação tem como foco matérias sobre ideias inovadoras no
agronegócio. Os jornalistas podem escolher entre três categorias: Criação
e Nutrição Animal, Agricultura e Ideias Inovadoras para o Agronegócio.
Os vencedores serão premiados durante o One: Simpósio de Ideias Alltech, um dos maiores eventos do segmento na América. A participação
no Simpósio é uma oportunidade para os profissionais se conectarem
com as mais novas tendências do agronegócio. Para se inscrever, basta
acessar o formulário de inscrição e o regulamento completo disponíveis
no site (https://go.alltech.com/premio2018).

