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Economia

Putin avalia papel dos BRICS para
“resolver problemas” no mundo

Setor de serviços
paulista cria vagas
formais
Em maio, o setor de serviços no
Estado de São Paulo abriu 8.049
postos de trabalho, resultado
de 191.536 admissões e 183.487
desligamentos, o quinto resultado
mensal positivo seguido e o melhor
maio desde 2014. Com isso, o setor
encerrou o mês com um estoque
ativo de 7.412.281 empregos celetistas, alta de 1% em relação a maio
de 2017 e o maior patamar desde
abril de 2016. Os dados compõem
a Pesquisa de Emprego no Setor de
Serviços, realizada mensalmente
pela FecomercioSP com base nos
dados do Caged, calculado com
base na Rais.
Das 12 atividades analisadas,
oito registraram mais admissões do
que desligamentos em maio, com
destaque para os serviços médicos,
odontológicos e serviços sociais
(3.127 vagas) e os de informação e
comunicação (2.029 vínculos). Por
outro lado, os serviços de alojamento e alimentação (-1.050 empregos)
e de administração pública, defesa
e seguridade social (-193 vagas)
eliminaram o maior número de
postos de trabalho no mês.
Em relação ao mesmo período
de 2017, apenas duas atividades
registraram redução no estoque de
empregos celetistas: o segmento de
outras atividades de serviços (-1%)
e de administração pública, defesa
e seguridade social (-0,2%). Já as
atividades profissionais, científicas
e técnicas (2,8%) e de serviços
médicos, odontológicos e sociais
(2,6%) apontaram as maiores taxas
de crescimento na mesma base
comparativa (AI/FecomercioSP).

Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

nos países-membros como em
outras economias emergentes.
“O NBD tem se expandido
rapidamente”, disse o presidente russo, ao defender a
abertura de escritórios regio-

nais da entidade, como a que
se espera inaugurar no Brasil
para o continente americano,
iniciativa à qual deu seu “apoio”.
Putin expressou seu desejo
de contar na Rússia com um

“futuro escritório” do NBD,
que tem sua sede central em
Xangai (China). Além disso,
Putin ressaltou a importância
da chamada “quarta revolução
industrial” ou revolução digital
no âmbito dos Brics, que se
converteu em uma “prioridade”
para seu país.
A reunião dos Brics - que representam pouco mais de 40%
da população mundial e 23% do
PIB do planeta - acontece em
um contexto internacional marcado pela política unilateral e
protecionista dos EUA, enfoque
não compartilhado pelo bloco,
mais partidário do multilateralismo. No entanto, Putin não se
referiu hoje a esse espinhoso
assunto, diferente de outros
líderes como os presidentes
da China, Xi Jinping; África do
Sul, Cyril Ramaphosa; e Brasil,
Michel Temer (ABr).

Confiança do empresário da
construção sobe 1,7 ponto
O Índice de Confiança da
Construção, calculado pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV), subiu 1,7 ponto de
junho para julho e atingiu 81
pontos, em uma escala de
zero a 200. Mesmo com a alta,
o indicador não recuperou
totalmente a perda de 3,1
pontos de maio para junho.
A alta de julho foi puxada
principalmente pelo Índice
de Expectativas, que mede a
confiança do empresário da
construção para os próximos
meses e que avançou 2,7 pontos, atingindo 91,0.
O Índice de Situação Atual,
que apura a confiança no
momento presente, subiu 0,6
ponto em julho, chegando
aos 71,4 pontos. O Nível de
Utilização da Capacidade
(Nuci) do setor se manteve
praticamente estável ao variar
-0,1 ponto percentual, indo
para 65,5%. De acordo com
a FGV, a pesquisa mostra
que a queda de confiança de
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o plenário da 10ª Cúpula
dos Brics, Putin destacou a “parceria estratégica” entre os membros do
grupo para “reagir de maneira
conjunta” a desafios como o terrorismo e o crime organizado.
O presidente russo ressaltou
que o bloco tem um papel “único
na economia global, pois conta
com o maior mercado do mundo”.
“Os países dos Brics estão
resolvendo problemas de forma
coletiva”, afirmou o chefe do
Kremlin, defendendo o impulsionamento de uma “consolidação do comércio” entre os cinco
parceiros do grupo. Além disso,
Putin ressaltou a importância
do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), entidade de
fomento criado pelos Brics em
2014 para financiar projetos
de infraestrutura e desenvolvimento sustentado, tanto
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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, avaliou ontem (26) em Johanesburgo o papel do bloco de potências
emergentes dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para “resolver problemas” no mundo

A confiança do empresário da construção para os próximos
meses avançou 2,7 pontos.

maio para junho foi exagerada
e influenciada pela greve dos
caminhoneiros, mas que, apesar
disso, o indicador não retornou
ao patamar anterior, devido ao
ritmo lento de retomada da
economia.
Diante da alta incerteza
gerada pelos acontecimentos
recentes, o indicador que mede
o ímpeto de contratação das
empresas para os próximos três

meses caiu 0,1 ponto, mantendo a tendência negativa pelo
segundo mês consecutivo. A
proporção de empresas projetando redução no quadro
de pessoal nos próximos três
meses passou de 24,5% em
junho para 23,4% em julho,
enquanto que aquelas que esperam contratar mais caíram
de 18% para 15,7% no mesmo
período de comparação (ABr).
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Você está preparado
para a volta às
aulas de seus filhos?
Christian Barbosa (*)

Mais um período de
férias escolares está
terminando, e chega o
momento de retomar
a rotina e se preparar
para a volta às aulas dos
filhos

M

as, nesse período,
o problema não se
resume à questão da
matrícula, uniforme e material
escolar. É preciso considerar,
também, as atividades, trabalhos, provas entre outras tarefas que fazem parte da rotina
de quem estuda. Muitos pais se
preocupam em como organizar
a vida escolar dos filhos e fazer
com que as crianças iniciem
desde cedo bons hábitos de
planejamento e organização.
E o primeiro passo para
que isso se concretize é não
transformar a administração
do tempo e a ordem em uma
atividade chata ou complexa.
Ela deve ser uma tarefa leve,
gostosa. Aliás, quando bem
feito, esse planejamento ajuda
também a aumentar a interação familiar.
Para crianças com mais de
11 anos de idade, a tecnologia
pode ser um recurso interessante. Hoje, as crianças nessa
faixa etária já utilizam Facebook, Twitter, jogos online,
e-mail, entre outros. Então,
por que não colocar a agenda escolar e os afazeres na
Internet também? O Google
Calendar ou o Neotriad são
ferramentas que podem ser
usadas para isso.
Nessa agenda virtual, é fundamental registrar os compromissos fixos, como horários das
aulas, datas de provas, datas de
atividades extracurriculares
com dia fixo – como inglês
e natação –, aniversário dos
colegas, passeios escolares e
festas. Outro hábito impor-

tante é estimular o seu filho
a criar uma tarefa com dois
a três dias de antecipação à
data do evento principal. Se
ele tiver prova de matemática
na quinta-feira, por exemplo,
marque uma tarefa para a
segunda-feira: “estudar para a
prova de matemática”; e assim
por diante com trabalhos e
outras atividades.
Se a matéria para estudar
for muito grande, divida em
mais um dia. Quando ele voltar da escola, a primeira ação
deve ser passar tudo o que
as professoras enviaram de
atividades, trabalhos e compra
de material. Isso o ajudará a
não se perder com as datas.
Delegar tarefas também é parte
da gestão do tempo e ganho de
produtividade. Se a professora
solicitar uma foto dos avós para
ele levar à escola, por exemplo,
ele precisará ir à agenda, criar
uma tarefa e delegar para o responsável com antecedência.
Assim, você ficará sabendo o
que precisa fazer antes da hora
e ele criará a responsabilidade
de delegar, entendendo que ele
é o responsável pelo resultado
final (entrega). Ao estimular
os filhos logo cedo, eles criam
bons hábitos que os ajudarão
na vida profissional. Já para
quem tem crianças pequenas
(a partir dos 4 anos), a técnica
também funciona, mas, neste
caso, você precisa criar um
quadro e colocar no quarto
delas para estimular esse “planejamento visual”.
A realização deste projeto
familiar, além de eficaz, é
uma ótima oportunidade de
aproveitar o tempo ao lado
dos filhos. Organize-se e boa
volta às aulas!
(*) - Especialista administração
de tempo e produtividade, é CEO
da Triad PS, especializada em
programas e consultoria na área
de produtividade, colaboração e
administração do tempo.

Começou novo período para saque do abono salarial
Começou ontem (26) o novo
prazo para o pagamento do abono
salarial ano-base 2016.
Tem direito ao abono salarial
quem trabalhou formalmente
por pelo menos um mês em 2016
com remuneração média de até
dois salários mínimos. O valor
que cada trabalhador tem para
sacar depende de quanto tempo
ele trabalhou. Quem trabalhou
o ano todo recebe o valor cheio,
que equivale a um salário mínimo
(R$ 954). Quem trabalhou por
apenas 30 dias recebe o valor

mínimo, que é R$ 80.
Além do tempo de serviço, para
ter direito ao abono de 2016, o
trabalhador deveria estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos e ter tido seus dados
informados corretamente pelo
empregador na Rais. Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro
nas agências da Caixa. Para saber
se tem algo a receber, a consulta
pode ser feita pessoalmente, pela
internet ou no telefone 0800726-0207 (ABr).

possibilidade de ser baixado no sistema Android, o aplicativo é uma ferramenta para checagem de informações sobre uma determinada unidade
judiciária. Ao ser instalado, fornece a localização da unidade judiciária de
interesse do usuário, bem como a taxa de congestionamento dessa unidade. Como dado adicional, o aplicativo apresenta o número de processos
em tramitação na unidade judiciária selecionada. O aplicativo vem sendo
majoritariamente instalado em smartphones. Verifique em: (http://www.
cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justicaqui?acm=18263_11003).

A - Empreendedores e Investidores
Entre os dias 8 e 10 de agosto, Gramado/RS recebe mais de 100 startups
inovadoras dos mais variados segmentos, oriundas de todo o país, dezenas
de palestras com grandes nomes da Inovação e do Empreendedorismo,
além de centenas de investidores dispostos a investir em projetos com
soluções inovadoras. A Gramado Summit 2018 projeta receber, em três
dias, mais de 4 mil empreendedores focados no mercado da inovação e
querendo ouvir e interagir com grandes nomes que motivam o dia a dia
dos pequenos empreendedores. Startups apresentarão seus projetos
para investidores interessados em aportar recursos. Outras informações
em: (www.gramadosummit.com).

B - Parcerias com a USP
A USP procura trabalhar com empresas públicas e privadas em projetos
colaborativos de interesse comum. Para tanto, a USP tem interesse
em estabelecer parcerias com diversos setores da sociedade: grandes
empresas que possuam pesquisa e desenvolvimento (P&D) avançado
ou queiram iniciar suas atividades de pesquisa, empresas startups e pequenas e médias empresas, bem como setores do governo interessados
em desenvolver inovações para a esfera pública. Para entender como
podem ocorrer essas parcerias, o projeto USP + Empresas criou um guia
explicado no vídeo que pode ser apreciado no site: (https://prp.usp.br/
wp-content/uploads/guia-usp-online.pdf).

C - Investindo em Talentos
A Edenred Brasil, líder mundial em soluções transacionais para empresas, comerciantes e empregados, está com inscrições abertas para seu
primeiro programa de trainee com vagas em São Paulo, Porto Alegre e
Campo Bom. O processo vai selecionar jovens profissionais para atuar
nas marcas Ticket Log, líder no setor de gestão de frotas e soluções
de mobilidade para o mercado urbano, e na Repom, líder em soluções
de gestão e pagamento de despesas para o mercado de transporte
rodoviário de carga, e tem como objetivo formar talentos para que, em
pouco tempo, possam assumir cargos de liderança. Inscrições podem
ser feitas pelo site (www.edenred.com.br/carreiras) até o próximo dia
29. O programa terá início em setembro.

D - Feria do Vinil
Os LP’s ganham espaço na era da digitalização e dos serviços streaming.
Os sexagenários Long Plays voltam conquistando pela sonoridade de

qualidade do material atraindo, além dos fiéis colecionadores, um público
mais jovem que busca diretamente pelo vinil de sua banda preferida. A
comercialização do Vinil virou um negócio atrativo para alguns empre
empresários que viram a oportunidade de investir no vintage, que cresce a
cada dia. Pensando nisso, o amante do vinil, Pedro Provazzi organizou
a ‘Feria Livre do Vinil da Teodoro’, que acontece no dia 19 de agosto,
na Galeria Condomínio Roselys (Rua Teodoro Sampaio, 763), famosa
pela Feira de Antiguidades da Benedito Calixto (https://m.facebook.
com/feiralivreteodoro/).

E - Corrida da Galinha
A irreverente Corrida da Galinha, festa já tradicional no calendário do
agreste pernambucano, realiza a sua 21ª edição entre 1º a 5 de agosto,
na cidade de São Bento do Una, com estrutura montada no Parque de
Exposições Eládio Porfírio de Macedo. O nome do evento foi inspirado
na fama do município, considerado um dos principais produtores de
ovos e frangos do Nordeste. Com o tema “No terreiro dos embargos
dos embargos, o Galo nega ser ladrão de galinha!”, o evento traz uma
programação intensa com grandes shows, atividades culturais, exposição
de artesanato, Feira de Avicultura do Nordeste e as irreverentes brincadeiras, que são o ponto alto da festa. Informações: tel. (81) 3735.1027
e (cultura@saobentodouna.pe.gov.br).

F - Iniciação Científica
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden) está com inscrições abertas até o próximo dia 31, para 10
bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. É
voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação
à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. A duração
da bolsa é de 12 meses, com possibilidade de renovação. O início das
atividades é no mês de agosto. Os documentos necessários para o aluno
são formulário eletrônico preenchido, histórico escolar original atualizado e autenticado pela secretaria escolar, cópia simples da carteira
de identidade e CPF e currículo Lattes completo. Mais informações:
(https://bit.ly/2ObUvgb).

G - Justiça Aqui
Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o aplicativo “Justiça
Aqui” tem apresentado uma média de 170 instalações por dia desde que
o programa se tornou disponível, em setembro do ano passado. Com a

H - Empresa Global
Quem sonha em trabalhar em uma empresa global e, ao mesmo tempo,
inovadora tem uma ótima oportunidade: a Pipefy, startup de gerenciamento de processos eficientes, com sedes em São Francisco, no Vale do
Silício, e em Curitiba, está contratando. Além de diversas vagas abertas
na área comercial, a empresa busca profissionais para as seguintes posições: JR Buyer, Software Architecht, Elixir Dev, Support Analyst N3
e Product Manager. Além dos conhecimentos e habilidades necessários
para cada posição, há quatro pré-requisitos para os interessados em
trabalhar na empresa: inglês avançado ou fluente, sonhar grande, ser
muito bom no que faz, querer ir além do suficiente sempre. Para saber
mais acesse (www.pipefy.com/jobs).

I - Mercado de Fidelidade
A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf)
realiza no dia 26 de setembro, no Hotel Unique, a 3ª edição do Fórum
Brasileiro de Fidelização, o principal ponto de encontro dos profissionais
do mercado de fidelidade no país. Evento para um público com atuação
em diferentes setores, como varejo, indústrias, bancos, companhias
aéreas, entre outros, que enxerga na fidelidade uma oportunidade para
desenvolver ou estreitar o relacionamento com clientes. Entre os temas:
análise do momento político-econômico e os impactos para o setor de
fidelidade; desafios de gerar engajamento e fidelidade no consumidor;
estratégias de loyalty e perspectivas do varejo e dos bancos; novidades
tecnológicas e o uso de dados em programas de fidelidade. Mais informações (www.forumfidelizacao.com.br).

J - Qualidade de Vida
O médico Alexandre Kalache, presidente da Aliança Global de Centros
Internacionais de Longevidade, e as médicas portuguesas Joana Abreu
e Paula Silva falarão sobre envelhecer com qualidade de vida no painel
‘Viver mais, mas com saúde: os desafios da longevidade no Brasil’. Eles
serão palestrantes do 21º Congresso Internacional ‘Unidas - Caminhos
para inovar’, que ocorre de 7 a 9 de novembro, na Costa do Sauípe. Em
foco o serviço de saúde do país e sua evolução ao longo do tempo: prevenção, tratamento e acompanhamento do beneficiário e de sua família
até e morte, na visão prática do médico de família. Dirigido à gestores
de planos de saúde, dirigentes e executivos de instituições públicas e
privadas, médicos, enfermeiros, acadêmicos, formadores de opinião e
prestadores de serviços (www.unidas.org.br/21congresso).

