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A - Mercado e Carreira
No próximo dia 12, Carlos Sardenberg e Carlos Alberto Julio fazem pa-
lestra sobre mercado de trabalho e carreira, no Maksoud Plaza, a partir 
das 9h. O Fórum chega a sua 13ª. edição como referencia no mercado, 
a cada edição novos áreas são exploradas e a enfase agora está voltada 
para o ‘Empenho e Talento’ de cada profi ssional. O evento já conta com 
mais de 2.000 pessoas inscritas, entre jovens, estudantes, profi ssionais 
de RH e gestores. Também esta voltado para atender empresas que 
precisam de profi ssionais, bem como para jovens que buscam vagas para 
entrar no universo corporativo. Um mercado ainda carente e que esta 
sendo acolhido. Mais informações: (http://viadeacesso.org/empenho-
-e-talento-13/).

B - Investir nos EUA e Europa
A Nutty Bavarian, rede que comercializa castanhas torradas e glaceadas 
amplia seu campo de expansão e busca por investidores nos Estados 
Unidos e Europa. A opção pode interessar a brasileiros que vivem fora 
do país ou aqueles que planejam se mudar. Sucesso em shoppings e 
aeroportos no Brasil, a empresa conta com três unidades nos Estados 
Unidos operando desde 2016 e pretende ampliar sua atuação chegan-
do a mais 20 novos postos até 2019. Uma opção de investimento para 
brasileiros que já moram nos Estados Unidos e querem um negócio que 
fale a sua língua, o modelo também facilita a ida defi nitiva de brasileiros 
para o país. Saiba mais: (https://www.nuttybavarian.com.br/).

C - Feira de Cachaça
Começa nesta quinta-feira (7) e vai até domingo (10), em Belo Horizonte, 
a maior e mais importante feira de cachaça do mundo: a Expocachaça. 
O evento recebe produtores de 21 estados, que diversas marcas da 
bebida para comercialização, totalizando 150 expositores. A feira tem 
um papel de protagonista na visibilidade e no status de destilado nobre 
atingidos pela cachaça, retirando a bebida do gueto a que esteve relega-
da por muitos anos, promovendo sua divulgação nos mercados interno 
e externo. Um dos destaques desta edição são os 75 anos da cachaça 
Havana, que lançará uma garrafa comemorativa durante a feira. Mais 
informações: (www.expocachaca.com.br).

D - Casamentos aos Domingos 
Os casais têm começado a optar pelo dia de domingo para celebrar seu 
grande dia, e são muitas as razões: disponibilidade de datas, preços mais 

atrativos, e a possibilidade de realizar uma festa mais íntima e romântica. 
Isso tem despertado o interesse de muitos casais que preferem algo mais 
personalizado com elegância. Com isso em mente, está sendo lançado o 
‘Casamentos aos Domingos by Hilton’. É possível planejar com facilidade 
contando com a estrutura do hotel para realizar um casamento ines-
quecível. São três pacotes que foram planejados para entregar a melhor 
experiência aos noivos e seus convidados, com espaços de acordo com 
o número de convidados. Para saber mais, contate a equipe de eventos 
em (events.morumbi@hilton.com).

E - Rótulos Cattier 
A Domno Importadora, traz ao Brasil rótulos de uma das vinícolas mais 
tradicionais e renomadas da França, a Cattier. Dirigida pelo enólogo 
chefe Alexandre Cattier (13º da família), a empresa concentra seu 
know-how na elaboração de alguns dos melhores champagnes Premier 
Cru. O vinhedo de 33 hectares da vinícola fi ca entre as 42 propriedades 
classifi cadas Premier Cru, atestando a alta qualidade das suas uvas. 
Esta qualidade também é o resultado do cuidado que a família usa para 
cultivar sua vinha. Cattier está na vanguarda da viticultura sustentável e 
recentemente recebeu o mais alto nível de certifi cação pelas autoridades 
francesas. O estilo Cattier se mantém ao longo das gerações, com um 
equilíbrio perfeito entre a fruta e processo de elaboração. Disponíveis 
para compra por meio do e-commerce (www.famigliavalduga.com.br).

F - Ciência & Tecnologia
A Fundação Péter Murányi lança a 18º edição de seu prêmio, que será 
focada em Ciência & Tecnologia. O vencedor receberá R$ 200 mil e um 
troféu, o segundo e o terceiro colocados ganharão R$ 30 mil e R$ 20 mil, 
respectivamente. Os interessados devem enviar seus projetos até 31 de 
agosto. Para se inscrever, é necessário que a iniciativa seja indicada por uma 
instituição cadastrada na entidade e atenda a três critérios fundamentais: 
a inovação da proposta; as possibilidades de aplicação prática; e como o 
trabalho impacta e benefi cia populações em desenvolvimento. Aberto para 
toda a América Latina, o Prêmio Péter Murányi realiza-se anualmente, 
alternando os temas “Alimentação”, “Educação”, “Saúde” e Ciência & 
Tecnologia”. Mais informações: (www.fundacaopetermuranyi.org.br). 

G - Programa de Trainee
O SAS Plataforma de Educação está com inscrições abertas para a 
8ª edição do seu programa de trainee. Com candidatos interessados 

residentes em várias partes do país, a empresa oferece aos aprovados 
benefícios como hotel no primeiro mês de trabalho e auxílio-mudança, 
além de remuneração compatível com o mercado. O programa tem a 
duração de um ano e a expectativa é de que sejam contratados doze 
trainees. Durante esse período, o trainee passará por uma imersão em 
diferentes áreas da companhia até alocar-se em um setor específi co. 
Para participar, é preciso estar no último ano de qualquer curso univer-
sitário ou ser graduado há no máximo dois anos. Os interessados devem 
se cadastrar no site (www.traineesas.com.br) até o próximo dia 11. 

H - Fórum de Turismo
Entre os próximos dias 20 e 22, no Rafain Palace Hotel & Convention, 
acontece em Foz do Iguaçu, acontece o Festival das Cataratas, com a 
edição o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. O registrou 309 
trabalhos submetidos, número 14% superior a 2017, provenientes de 
universidades e institutos federais de 17 estados brasileiros. Entre 
os 11 eixos temáticos disponíveis para inscrição, o destaque fi cou 
por conta de “Turismo e Desenvolvimento Local”, com 36 trabalhos. 
Os números demonstram o crescimento do Fórum e representa uma 
oportunidade importante para a interação entre academia e o mercado 
do turismo. Outras informações: (http://festivaldeturismodascataratas.
com/programacao-forum-2018/).

I - Convenção de Tatuagem 
A 2 ª edição da Tattoo Experience, convenção de tatuagem organizada 
pela empresa Tattoo Week, acontece de 22 a 24 de junho, no Centro de 
Convenções Frei Caneca. Segunda maior convenção de tatuagem reali-
zada na cidade, depois da Tattoo Week, reúne durante 3 dias tatuadores, 
admiradores e as mais conceituadas marcas do segmento tattoo no país 
em 120 estandes. Conta com a participação de diversos DJs, concurso 
da melhor tatuagem, exposições de arte e a campanha ‘Uma tatuagem 
pode salvar vidas’, que doa na forma de tatuagem o logo do diabetes para 
diabéticos. São esperadas mais de 10 mil pessoas entre admiradores, 
profi ssionais e empresas do mercado da tatuagem, body piercing e afi ns 
(https://tattoo2me.com/evento/brtattooexp/2018/).

J - Artigos Científi cos
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados está com inscrições 
abertas para o ll Concurso de Artigos Científi cos. A iniciativa visa 
estimular a pesquisa acadêmica sobre temas do esporte nacional, 
identifi cando trabalhos de qualidade e que visem ao fortalecimento do 
Sistema Desportivo Nacional. Devem ter caráter inédito e ser basea-
dos em trabalhos de conclusão de curso nas modalidades monografi a 
(graduação - bacharelado ou licenciatura - e especialização), disser-
tação (mestrado acadêmico ou profi ssional) e tese (doutorado). Os 
candidatos deverão apresentar apenas um artigo sobre um dos três 
temas propostos: Esporte Educacional e Inclusão Social, Esporte de 
Rendimento e Políticas do Esporte. Para mais informações e-mail 
(concurso.cespo@camara.leg.br).
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Fez uma densa carta de 
demissão ao cargo, mas 
naquela escrita lê-se um 

desabafo do tamanho do mapa 
do Brasil. Foi vencido pela 
visão populista daqueles que 
acham que o preço dos com-
bustíveis não pode e não deve 
ter como espelho aumento ou 
diminuição do barril de petró-
leo no mercado internacional. 
Essa foi a visão que balizou a 
era Dilma, com sua decisão de 
represar artifi cialmente preços 
e, desse modo, deixar nossa 
maior empresa no buraco.

Nos tempos de dona Rousse-
ff, que se arvorava como exímia 
conhecedora de questões de 
petróleo e energia, o país vivia 
a artifi cial situação de alto con-
sumo e certo conforto, graças 
à mistifi cação adotada para 
esconder a péssima planilha 
de contas. Como lembra o bom 
economista Adriano Pires, ele 
mesmo profundo conhece-
dor do mercado de petróleo, 
países onde os preços dos 
combustíveis seguem regras 
do mercado “são democracias 
consolidadas, e a sociedade 
tem um alto nível de bem-estar, 
como a Noruega e os Estados 
Unidos”. 

Outros que se ancoram no 
populismo para defi nir preços 
dos combustíveis são pouco 
democráticos e não atendem 
à população em suas necessi-
dades básicas, como segurança 
pública, saúde e educação. 
Assistimos, nos últimos dias, a 
um espetáculo canhestro. Ato-
res com o intuito de chamar a 
atenção passaram a expressar 
um discurso populista, onde o 
apoio aos caminhoneiros era 
seguido de apelos por inter-
venção militar. 

Oportunistas e interesseiros 
de toda a espécie – inclusive 
empresários malandros – 

quiseram tirar proveito do 
movimento paredista. O can-
didato da extrema direita, Jair 
Bolsonaro, posando de herói, 
foi o alvo maior das Hosanas 
por encarnar a força militar, a 
ordem, a segurança nesse ciclo 
de tensões e perturbações. 
Felizmente, a cúpula militar 
reagiu negativamente ao apelo 
doidivanas de aventureiros.

Essa nossa claudicante 
democracia abriga coisas ab-
surdas, algo como um pacto 
secreto reunindo abutres de 
direita com os falcões extre-
mados da esquerda, cada qual 
apostando na ideia central de 
“virar a mesa”, de “entornar 
o caldo”, de colocar o país de 
ponta-cabeça, sob a escondida 
estratégia de apostar no pior 
para a elevação de seus qua-
dros no pleito de 7 de outubro. 
É incrível como as coisas por 
estas nossas plagas estão in-
vertidas. 

O Brasil acaba de sair da 
maior recessão econômica de 
sua história. A desconfi ança 
internacional chegou aos 
picos. O rombo nas contas 
públicas inviabilizava qualquer 
gestão. Mas o país conseguiu 
atravessar o furacão. Refor-
mas importantes foram feitas. 
Infelizmente, o governo, ele 
mesmo sob o bombardeio de 
denúncias, não conseguiu 
carrear para sua imagem o rol 
de coisas boas que fez.

E assim, de crise em crise, o 
país padece sob a pressão de 
protagonistas políticos, com 
sua atenção voltada para o plei-
to de outubro. Os horizontes 
são sombrios. O perfi l que tirou 
a Petrobras do buraco agora é 
crucifi cado. Só faltam os coroi-
nhas dessa missa macabra que 
se celebra  colocarem sobre 
a cabeça de Pedro Parente a 
coroa de Mau Gestor. 

É o fi m da picada. O moci-
nho? Ah, é bandido. Inacre-
ditável.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)

 

Oferecer condições para a atualização 
constante dos profissionais da contabilidade e o 
cumprimento da Educação Profissional Continuada 
(EPC) são prioridades para o CRCSP. Por este 
motivo, são realizados palestras, seminários e 
workshops em todas as regiões do Estado de São 
Paulo, sobre os principais temas contábeis da 
atualidade.  

E para que os profissionais já possam 
reservar o horário na agenda, o CRCSP está com a 
programação das atividades dos meses de junho e 
julho disponível no portal (www.crcsp.org.br).  

Para participar, basta acessar o cronograma 
de atividades no nosso portal, escolher os temas de 
sua preferência e fazer sua inscrição. 

Para atender ao maior número possível de 
profissionais, são organizados também eventos 
como a Maratona Contábil, o Circuito PMEs e 
fóruns especiais, sobre temas como Contabilidade 
Pública, Terceiro Setor, Perícia Contábil, para a 
área acadêmica e muito mais! 

As atividades são gratuitas e realizadas com 
o apoio dos nossos conselheiros e delegados e em 
parceria com instituições de ensino e entidades 
contábeis da região.  

Além de serem oportunidades para a 
aquisição de conhecimento, as atividades são 
pontuadas para o Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC), obrigatório para 
públicos descritos na NBC PG 12 (R3). 

PARA TODOS OS PÚBLICOS E REGIÕES: 
ATIVIDADES DO CRCSP DE JUNHO E 

JULHO JÁ ESTÃO NO PORTAL 

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 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

A crise no abastecimento de 
combustíveis provocada pela 
greve dos caminhoneiros tam-
bém afetou o setor de locação 
de veículos. Segundo estimativa 
da ABLA (Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis), 
cerca de 30% da frota disponível 
para o aluguel diário (aproxima-
damente 85 mil veículos) esteve 
temporariamente impedida de 
ser alugada.

“Entram nessa conta tanto os 
veículos que saíram das locado-
ras com tanque cheio e que não 
puderam ser devolvidos dessa 
forma pelos clientes, quanto 
os veículos que inclusive foram 
devolvidos antecipadamente, 
em função da difi culdade de 
abastecimento encontrada pe-

los usuários para continuarem 
rodando”, explica Paulo Miguel 
Junior, presidente da ABLA.

A frota total do setor de 
locação de veículos no Brasil 
é de 709 mil veículos, sendo 
que aproximadamente 280 mil 
são destinados para o aluguel 
diário. A maior parte da frota 
das locadoras (aproximada-
mente 430 mil veículos) está 
atualmente voltada para o 
aluguel de longa duração, 
que inclui o atendimento de 
clientes corporativos, ou seja, 
terceirização de frotas intei-
ras para pequenas, médias e 
grandes empresas públicas 
e privadas, além de órgãos 
públicos federais, estaduais e 
municipais (ABLA). 

Pelo quarto mês consecutivo, o 
número de empresas inadimplentes 
permaneceu estável. Em abril, foram 
registrados 5,4 milhões de CNPJs nega-
tivados – patamar que repetiu de janeiro 
a março. A alta foi de 8% frente às 5,0 
milhões de empresas que estavam no 
vermelho em abril de 2017. Em relação 
ao montante das dívidas, houve queda 
de 10,23% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

O setor de serviços continuou a fi gurar 
com o único segmento a aumentar sua 
participação entre as empresas em situa-
ção de inadimplência: fi cou com 47,8% do 
total e avançou 1,3 ponto percentual na 
comparação com abril/2017. O comércio 
representou 42,8% dos CNPJs negativa-
dos, uma redução de 1,1 ponto percentual 
na comparação ano a ano. Já a indústria 
registrou queda de 0,2 ponto em relação 
ao mesmo mês do ano passado:

Na avaliação dos economistas da Serasa, 
mesmo com a decisão de 22 de maio do 
Banco Central pela manutenção da taxa de 
juros em 6,5%, após sucessivas reduções, 
a expectativa é de que esse cenário possa 
contribuir para a estabilização do nível de 
inadimplência das empresas nos próximos 
meses, ao estimular a renegociação por 
meio do acesso facilitado a opções de 
acordos para quitação de suas dívidas 
(Serasa Experian).

A estimativa para o IPCA subiu de 3,60% para 3,65%,

no terceiro aumento seguido.

De acordo com o Boletim Focus, publicação divulgada na 
internet todas as semanas pelo Banco Central (BC), a 
projeção para a expansão do PIB passou de 2,37% para 

2,18%. Essa foi a quinta redução seguida. Para 2019, a previsão 
permanece em 3% há 18 semanas consecutivas.

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu de 3,60% para 3,65% neste ano no terceiro 
aumento seguido. Para 2019, a projeção foi ajustada de 4% para 
4,01%. Mesmo assim, a expectativa para a infl ação permanece 
abaixo da meta, que é 4,5%, com limite inferior de 3% e superior 
de 6%. Para 2019, a meta é 4,25%, com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%.

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,50% ao ano. Quando 
o Copom do BC aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refl exos nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
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Mercado prevê menor crescimento 
do PIB e infl ação maior

O mercado fi nanceiro continua reduzindo a projeção para o crescimento da economia e aumentando a 
estimativa de infl ação

o controle da infl ação.
Para cortar a Selic, o BC precisa estar seguro de que os preços 

estão sob controle e não correm risco de subir. A manutenção 
da Selic, como prevê o mercado fi nanceiro este ano, indica que 
o Copom considera que alterações anteriores foram sufi cientes 
para chegar à meta. Para o mercado, a Selic deve permanecer 
em 6,50% ao ano até o fi m de 2018 e subir ao longo de 2019, 
encerrando o período em 8% ao ano.

A previsão para a cotação do dólar no fi m do ano subiu de R$ 
3,48 para R$ 3,50. Para o fi m de 2019, passou de R$ 3,47 para R$ 
3,50. A projeção para o superávit comercial subiu de US$ 57,15 
bilhões para US$ 57 bilhões neste ano, e de US$ 49,80 bilhões 
para US$ 49,30 em 2019 (ABr).

Greve afetou 85 mil veículos 
das locadoras de automóveis

Inadimplência das empresas permanece estável


