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Economia

Indicador de Clima Econômico
do Brasil volta a cair

Dos 11 países latino-americanos pesquisados, o Brasil ficou em
sétimo lugar.

em sétimo lugar, atrás do Chile
(que teve o melhor desempe-

Flor e ingresso
de teatro são os
presentes com
menos impostos
Presentear as mães com livro,
flor ou ingresso de teatro ou cinema
pode pesar menos no bolso. Isso
porque esses produtos têm as menores cargas tributárias embutidas
nos preços, quando comparados
com perfume, relógio e cosmético,
por exemplo, de acordo com levantamento da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP). Dos R$50
pagos por um livro, R$7,76 equivalem a impostos. É o presente
com menor tributação (15,52%)
do ranking de mais de 30 itens,
seundo o Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT).
Quem for levar a mãe ao teatro
ou cinema irá desembolsar 20,85%
de impostos sobre o preço do ingresso. Para as mães que gostam
de assistir a um filme ou seriado
em casa, o conversor digital tem
24,2% de carga tributária. Presentes tradicionais têm as cargas mais
elevadas do levantamento: perfume (69,13%), relógio (56,14%),
cosmético (55,27%), maquiagem
(51,41%), joia (50,44%), calçado (36,17%), roupa (34,67%),
óculos de sol (44,18%), bijuteria
(43,36%), carteira (41,52%) e
bolsa (39,95%). Para as mães que
preferem ganhar algo para o lar,
geladeira (46,21%), jogo de panelas
(45,77) jogo de pratos (44,76%) e
batedeira (44,37%) também estão
entre as tributações mais altas do
estudo.
“A diferença de taxação entre os
produtos ocorre em razão da atribuição de impostos. Por exemplo,
sobre o preço final do perfume há
incidência de ICMS (25%) e IPI
(30%). Por outro lado, sobre o
livro e a flor não incidem esses
encargos”, explica o presidcente
da ACSP, Alencar Burti (AI/ACSP).

nho, com 49,2 pontos), Paraguai (49,1), Uruguai (16,6),

Argentina (10,7), Peru (2,5) e
Colômbia (-0,6). O Brasil ficou
à frente da Venezuela (-88,2
pontos), Bolívia (-22,7), México
(-21,9) e Equador (-16,3). A
média da América Latina ficou
em -5,2 pontos.
Em relação aos outros Brics
(grupo de países reunindo
Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul), o Brasil ficou
melhor apenas que a Rússia
(-25,9 pontos) e se situou
abaixo da Índia (45,1), China
(4,5) e África do Sul (21,5).
Outras grandes economias pesquisadas tiveram os seguintes
desempenhos: União Europeia
(25,2 pontos), Estados Unidos
(23,9), Japão (13,2), Alemanha
(48,6), França (25,7) e Reino
Unido (-6,7) (ABr).

Abate de bovinos cresceu
1,4% no primeiro trimestre
O abate de bovinos cresceu
1,4% no primeiro trimestre
deste ano, na comparação com
o mesmo período de 2017,
atingindo 7,50 cabeças. No
primeiro trimestre de 2018, foram abatidas 10,53 milhões de
cabeças de suínos, representando uma queda de 4,7% em
relação ao trimestre anterior e
um aumento de 0,5% na comparação com o mesmo período
de 2017. No primeiro trimestre
foram abatidas 10,53 cabeças
de frangos, uma queda de 2%
na comparação com o mesmo
período de 1017. Os primeiros resultados das pesquisas
trimestrais foram divulgadas
ontem (9) pelo IBGE.
Já a aquisição de leite, no
primeiro trimestre, chegou
a 6,1 bilhões de litros, o melhor resultado para o período
desde 2016, representando
uma alta de 4,1% em relação
ao primeiro trimestre do ano
passado. Com relação ao trimestre anterior, a redução foi
de 6,9%. Os dados indicam que
de janeiro a março, a produção
de peças de couro cresceu
1,4% frente ao 1º tri do ano
passado, mas recuou 3,3% em
relação ao trimestre imediatamente anterior. A produção de
ovos subiu 5,2% comparada a
primeiro trimestre de 2017,
totalizando 831,31 milhões
de dúzias, e recuou 2,6% em
relação ao trimestre anterior.
Segundo o IBGE, o volume é

A - Assinatura de Livros
Com 100 mil famílias leitoras, mais de 1,5 milhão de livros enviados e
presente em 5,1 mil cidades, a Leiturinha, maior clube de livros do Brasil,
pode dizer que alcançou um patamar desejado por inúmeras empresas do
setor. A empresa se uniu em 2016 à plataforma PlayKids, uma das líderes
globais em conteúdo educativo para crianças, nascendo dessa parceria
um terceiro produto: PlayKids Explorer, clube de assinatura de atividades
educativas, que teve seu produto internacionalizado para os EUA. Com
a junção de expertises, a plataforma se tornou uma das principais referências quando se fala em conteúdo educativo voltado para famílias em
todo o mundo. Para mais informações, acesse: (www.leiturinha.com.br).

B - Processo de Trainee
O Instituto Aquila, consultoria de gestão que reúne mais de 400 profissionais e atua em 16 países, está selecionando 40 jovens de alto potencial
para o programa Primeiro Voo 2018. Os candidatos às vagas de trainee
participarão de aprendizados em estatística, contabilidade, comunicação e
informática, além de cursos da Escola Aquila de Gestão. Eles terão ainda a
oportunidade de serem avaliados em campo, atuando em projetos reais e
vivenciando o cotidiano da consultoria. Dessa forma, poderão demonstrar
competências que vão além da análise curricular. As inscrições devem ser
feitas até o próximo dia 24, no site (http://primeirovoo.institutoaquila.com).

C - Pequenas e Médias
A Universidade de Negócios da Boa Vista SCPC oferece um modelo de
treinamento consultivo personalizado, no qual cada participante pode
receber uma análise individual do momento atual da sua empresa. A
intenção é ajudar a mapear os pontos que precisam ser melhorados
dentro da empresa e a ampliar os ganhos com uma análise de crédito e
risco mais correta e assertiva. A entidade foi criada para contribuir com o
desenvolvimento e a eficiência das empresas, fomentando o crescimento
dos negócios de forma equilibrada e sustentável. Profissionais de pequenas
e médias empresas interessados em conhecer melhor a Universidade de
Negócios, bem como em como se inscrever nas próximas turmas podem
enviar um e-mail para (universidade.negocios@boavistascpc.com.br).

D - Futuro Inteligente
No próximo dia 24 (quinta-feira), das 8h30 às 18h30, no Hotel Pullmman
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le é calculado em vários
países, em parceria com
instituto alemão Ifo, com
base em informações prestadas
por especialistas em economia.
O indicador varia de -100 pontos
a 100.
O desempenho negativo foi
puxado tanto pelo Indicador da
Situação Atual, que mede a opinião dos especialistas em relação
ao momento presente, quanto
pelo Indicador de Expectativas,
que apura a opinião em relação
ao futuro. O Indicador caiu de
-53,6 pontos em janeiro para
-56,5 pontos em abril. O Indicador de Expectativas, apesar
de se manter positivo, recuou
de 85,2 pontos para 47,8 pontos.
Dos 11 países latino-americanos pesquisados, o Brasil ficou

Arquivo/ABr

O Indicador de Clima Econômico no Brasil, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu de 4,3
pontos em janeiro para -11,4 pontos em abril

A aquisição de leite teve o melhor resultado para o período
desde 2016.

recorde para um 1º trimestre
desde 1987.
No primeiro trimestre deste
ano foram abatidas 7,50 milhões de cabeças de bovinos
sob algum tipo de serviço de
inspeção sanitária. O número
foi 6,9% menor que o registrado
no trimestre imediatamente
anterior e 1,4% maior que a do
primeiro trimestre de 2017. A
produção de 1,83 milhões de
toneladas de carcaças bovinas
no primeiro trimestre deste
ano recuou 10,0% em relação
ao quarto trimestre de 2017 e
subiu 1,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
No primeiro trimestre de
2018, foram abatidas 10,53
milhões de cabeças de suínos,
representando queda de 4,7%
em relação ao trimestre imediatamente anterior e aumento
de 0,5% na comparação com o

mesmo período de 2017. O
peso acumulado das carcaças
alcançou 938,96 mil toneladas,
no 1º trimestre de 2018, representando queda de 4,7% em
relação ao trimestre imediatamente anterior e aumento
de 4,3% em relação ao mesmo
período de 2017.
No primeiro trimestre de
2018 foram abatidos 1,47
bilhão frangos. O resultado
significa aumento de 2,6%
em relação ao trimestre imediatamente anterior e queda
de 2,0% na comparação com
o mesmo período de 2017. O
peso acumulado das carcaças
foi de 3,47 milhões de toneladas no primeiro trimestre de
2018, um aumento de 3,5% em
relação ao trimestre anterior
e de 1,7% na comparação
com o mesmo período do ano
passado (ABr).

(Rua Olímpiadas, 205), acontece o Integrity Forum 2018. O tema desta
edição é ‘Governança: Prepare-se para um futuro inteligente, muito além da
inovação’. GilGiardelli
Gil Giardelli, Webativista
Web ativista, difusordeconceitoseatividadesligados
difusor de conceitos e atividades ligados
inovação’
à sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa e inovação,
abrirá o evento com o tema ‘Futuro Inteligente Além da Inovação’. A palestra
abordará os conceitos e a aplicabilidade da inovação radical, do estudo de
tendências e do futuro inteligente. São novas palavras e sentidos, tempo
de mudanças complexas, aceleradas, dinâmicas, explosivas, radicais, com
uma nova realidade virtual, e a uma nova economia: disruptiva. Inscrições e
mais informações em: (http://conteudo.premierit.com.br/integrity-forum).

E - Profissional 4.0
A Tata Consultancy Services, empresa líder em soluções de negócios, consultoria e serviços de TI, acaba de lançar o curso de graduação de Design
de Mídias Digitais, em parceria com o Centro Paula Souza, as Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) e a Escolas Técnicas estaduais (Etecs). O curso terá
duração de três anos e a primeira turma iniciará em agosto, na Fatec Barueri.
Os especialistas da Tata, em parceria com os educadores da Fatec, realizaram
a estruturação da grade curricular do curso e acompanharão a evolução dos
estudantes. As inscrições para o processo seletivo estão abertas e vão até
o dia 8 de junho. Interessados podem se inscrever por meio do endereço:
(www.vestibularfatec.com.br). As provas serão realizadas no dia 1º de julho.

F - Olimpíada Científica
A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR 2018), um dos maiores eventos do País na área de Robótica, está com as inscrições abertas. A OBR
é uma olimpíada científica dividida em duas modalidades: prática e
teórica. É totalmente gratuita e podem participar alunos matriculados
em escolas dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico. A coordenação
nacional desta edição é da UFSCar. Na modalidade teórica, os alunos não
precisam ter conhecimento específico de robótica e, na primeira fase,
prevista para 8 de junho, as provas são realizadas diretamente na escola
de cada estudante inscrito. Já a segunda fase da modalidade teórica
acontece no dia 24 de agosto, nas sedes regionais da OBR. Os melhores
recebem medalhas de ouro, prata e bronze e de mérito, de acordo com
o desempenho no nível nacional. Saiba mais em: (www.obr.org.br).

G - Segurança da Informação
Nos dias 25 e 26 de julho, no Sheraton Santiago Hotel and Convention

Qual o verdadeiro
papel do
advogado criminalista?
Adriana Filizzola D’Urso (*)

Quando assistimos
séries, filmes e
programas policiais
sobre casos criminais
e vemos a atuação de
um advogado, não
raro surge a pergunta:
‘Na vida real, qual o
verdadeiro papel do
advogado criminalista?’.
lguns responderão, de
pronto, que o advogado
criminalista defende
bandidos e criminosos. Os que
pensam desta maneira estão
muito equivocados, porque, na
realidade, não é este o papel
de um advogado criminalista,
que jamais deve ser confundido
com seu cliente.
Na verdade, qualquer pessoa
está sujeita a ser acusada de
ter cometido um crime e todos
merecem defesa, independentemente do crime que lhes
possa ser atribuído. A defesa
consiste em garantir um julgamento justo a quem quer que
seja, mesmo que o indivíduo
possa ser culpado. Só haverá
um julgamento justo quando o
inocente for absolvido e o culpado for condenado a uma pena
justa, no limite de sua culpa.
Esta atuação do advogado
criminalista jamais deve ser
recriminada pela sociedade,
que normalmente não censura
o médico que trata do criminoso, o professor que ensina o
encarcerado, e nem o padeiro
que vende o pão ao assassino. O
preconceito e a desinformação
fazem com que alguns vejam o
advogado criminalista, que é o
responsável pela defesa técnica, como cúmplice do acusado.
O advogado que atua na
área penal, talvez mais do que
aqueles que atuam nos demais
ramos do Direito, é um idealista, que busca a Justiça e a paz
social. Sua função é assegurar
a seu cliente um julgamento
com a fiel observância dos
princípios constitucionais e da
lei, preservando ao máximo a

A

vida, a liberdade, a integridade
física e a dignidade do acusado.
Para isto, o advogado criminalista deve lutar para que seu
cliente, culpado ou inocente,
tenha direito à ampla defesa
e ao contraditório. Não há
Justiça sem defesa realizada
por advogado!
Outra dúvida que surge é se o
advogado criminalista só pode
defender, ou se também pode
acusar. Surpreende muitos
quando o advogado criminalista, ao invés de defender,
passa a acusar o réu. Isto é
possível e legal (artigos 268
a 273 do Código de Processo
Penal), quando se atua como
assistente de acusação.
Nas ações penais públicas,
ou seja, naqueles processos
penais de iniciativa do Ministério Público, o advogado
criminalista poderá atuar
como assistente de acusação,
representando os interesses da
vítima, ou, no caso de morte
ou ausência da vítima, de seu
cônjuge, companheiro, pais,
filhos ou irmãos.
O fato de o advogado criminalista estar atuando na acusação, não afasta a obrigação
profissional do advogado de
buscar sempre um julgamento justo para o acusado, sem
deixar de observar as garantias
constitucionais e sem deixar
de lado seu amor pela defesa
e pelo Direito Penal.
Por fim, há que se ter em mente
que, da mesma forma que o padre
ama o pecador, mas abomina o
pecado, o advogado criminalista
abomina o crime, mas ama o ser
humano, mesmo aquele acusado
da prática de um crime, pois
todos merecem defesa. Deste
modo, o advogado criminalista
dará o melhor de si para garantir
que a Justiça se realize.
(*) - Mestre e doutoranda em Direito
Penal pela Uni. de Salamanca; pós
em Direito Penal Econômico pela Uni.
de Coimbra; e em Ciências Criminais
e Dogmática Penal Alemã pela Uni.
Georg-August-Universität Göttingen. É membro da Comunidade de
Juristas de Língua Portuguesa e da
Associação Brasileira das Mulheres
de Carreiras Jurídicas.
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Center, em Santiago, Chile, acontece o (ISC)² Security Congress Latin
America 2018. O evento reúne os principais profissionais de Segurança da
Informação (SI) e Cibersegurança para debater temas como Segurança em
Nuvem, Cibercrime, Dispositivos Móveis e Gestão de Segurança, Internet das
Coisas (IoT), Ameaças, entre outros. Serão mais de 40 sessões educacionais
apresentadas por especialistas internacionais e líderes de pensamento. O
objetivo do encontro é o de colaborar com o desenvolvimento dos profissionais
de cibersegurança, proporcionando conhecimento, ferramentas, orientações
e habilidades que permitam proteger suas organizações. Inscrições e mais
informações: (http://www.isc2latamcongress.com/inscricoes/).

H - Facilidade aos Motoristas
Antenadas com as inovações tecnológicas e em parceria inédita, Ipiranga e
Chevrolet se uniram para inovar e oferecer uma experiência diferenciada
aos seus clientes na hora deabastecer. Ao utilizar o OnStar, sistema de
telemática da Chevrolet, o usuário tem a possibilidade de pedir orientação
para se direcionar ao posto Ipiranga mais próximo e ainda obter desconto
no combustível. Os motoristas conseguem acessar este benefício devido
à parceria com o programa Km de Vantagens e o aplicativo Abastece
Aí, da Ipiranga. Ao utilizar o app no posto, o motorista pode optar por
um desconto exclusivo no combustível ou ter um acúmulo diferenciado
de Km de Vantagens, que podem ser trocados por passagens aéreas,
descontos em cinemas, shows, jogos de futebol, entre outros.

I - Partido Novo
O fundador e pré-candidato do Partido Novo à Presidência da República,
João Amoêdo, expõe seu plano de governo e dialoga com o empresariado na próxima segunda-feira (14), das 10h às 12h, na Amcham-SP.
Amoêdo é o terceiro convidado da série de debates “Seu País, Sua
Decisão – Presidenciáveis 2018” da Amcham-Brasil. Engenheiro e
administrador, Amoêdo fez carreira no setor privado como executivo
do mercado financeiro. Cada presidenciável receberá as propostas de
competitividade da Amcham para um Brasil + Competitivo e que levem à
melhoria do ambiente de negócios no país. A ordem dos encontros segue
a disponibilidade de agenda dos pré-candidatos (www.amcham.com.br).

J - Estágio DuPont
Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio DuPont 2018.
A companhia busca estudantes de nível técnico e superior (a partir do
segundo ano ou quarto semestre do curso) para São Paulo, Rio Grande
do Sul, Goiás, Paraná e Distrito Federal. Os candidatos interessados em
participar do processo seletivo podem se inscrever até o dia 7 de junho no
site (www.ciadeestagios.com.br/dupont). O programa objetiva atrair novos
talentos e contribuir ainda mais para o desenvolvimento dos estudantes.
Para isso, os estagiários receberão treinamentos técnicos e comportamentais ao longo de todo o Programa. Eles também terão a oportunidade de
desenvolver um projeto de melhoria para a companhia, que poderá estar
conectado, ou não, com o Trabalho de Conclusão de Curso.

