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Economia

Combustíveis e transportes
têm maiores altas em setembro

O

Aumentou a
inadimplência das
famílias paulistanas
A proporção de famílias paulistanas endividadas subiu pelo
terceiro mês consecutivo, ao
passar de 53,6% em agosto para
54,5% em setembro. Na comparação com o mesmo período do
ano passado, a taxa ficou tecnicamente estável. Atualmente, são
2,13 milhões que possuem algum
tipo de dívida. Os dados são da
pesquisa realizada mensalmente
pela FecomercioSP.
A taxa de inadimplência também
teve sua terceira alta consecutiva,
marcando 20,6% em setembro, a
maior desde maio de 2012. Isso
significa que são quase 804 mil famílias que não conseguiram quitar
suas dívidas até a data do vencimento. Em 2012, houve um avanço
pontual e, nos meses seguintes a
maio, a taxa voltou para um nível
próximo de 15%. Atualmente, ela
permanece em torno de 20% de
maneira persistente.
Outro dado preocupante é o
fato de 9,8% das famílias paulistanas terem declarado que
não conseguirão pagar essas
dívidas em atraso no próximo
mês e, portanto, permanecerão
inadimplentes. É a maior taxa
desde agosto de 2004. O tempo
de comprometimento da renda
com dívidas ficou similar ao visto
em agosto e setembro do ano
passado. A média está em 7,5
meses. Para 36,2% das famílias,
esse período é superior a um ano.
O cartão de crédito segue
como o principal tipo de dívida.
Em setembro, 70,9% das famílias
realizaram compras no cartão
e precisarão pagar até o vencimento. Na segunda posição, vêm
os carnês, com 15,4%, seguidos
de financiamento de casa, com
12,1%, e financiamento de carro,
com 11,3% (AI/FecomercioSP).

Alta no grupo transportes, especialmente em combustíveis (4,2%)
e em passagens aéreas (16,8%), pressionou inflação.

dos grupos alimentos e bebidas
e habitação.
Com peso maior nos gastos da
população dessa faixa de renda,
os gastos com reajustes do alu-

guel (0,24%), energia elétrica
(0,46%), cereais (1,7%) e panificados (0,9%) pressionaram
a inflação dos segmentos de
menor renda. No acumulado do

ano, a inflação para as famílias
mais pobres ficou em 2,99%,
sendo de 3,63% para as de renda
mais elevada. Se a avaliação
observa o período de 12 meses,
os preços dos bens e serviços
consumidos pela população
de maior renda apresentam
elevação de 4,85%, mas para o
segmento de renda muito baixa
a taxa é de 3,90%.
A avaliação do Ipea mostra ainda que todas as faixas apresentaram aceleração nas suas taxas
de inflação neste período, um
reflexo dos índices de setembro
de 2018 que foram superiores
aos anotados no mesmo mês
em 2017. Na renda muito baixa,
a variação da inflação passou de
0,01% em 2017 para 0,34% este
ano. Nas famílias de renda alta
era 0,23% e este ano subiu para
0,53% (ABr).

Começou a segunda fase do eSocial
para empresas de médio porte
A segunda fase do eSocial
começou ontem (10) para
empresas de médio porte,
cujo faturamento tenha ficado entre R$ 4,8 milhões e R$
78 milhões em 2016. A etapa
envolve o envio de dados dos
trabalhadores e seus vínculos
empregatícios até 9 de janeiro
de 2019, informou a Receita.
Essas empresas iniciaram
em julho de 2018 o envio de
dados pelo eSocial. Isso já era
obrigatório para as grandes
empresas desde o início do
ano.
De acordo com o auditor
fiscal do trabalho João Paulo
Machado, as organizações
precisam observar o cronograma, uma vez que o não envio
dentro dos prazos pode gerar
atraso nos recolhimentos e
penalidades para as empresas.
“A observância dos prazos
é fundamental para que, ao
final de cada fase, a empresa
já esteja preparada para a
próxima etapa”, informou, em
nota da Receita.
Além de especificar o início da segunda fase para o
segundo grupo, o documento
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cálculo é feito com
base nas variações de
preços de bens e serviços pesquisados pelo Sistema
Nacional de Índice de Preços
ao Consumidor (Snipc), do
IBGE. O indicador, divulgado
ontem (10), revela uma forte
alta no grupo transportes, especialmente, em combustíveis
(4,2%) e em passagens aéreas
(16,8%).
Esses grupos pressionaram a
inflação de todas as faixas com
o maior impacto para as famílias
de maior poder aquisitivo que,
segundo o indicador, sofreram
impactos também do grupo
despesas pessoais, influenciado
pelas altas dos serviços pessoais
(0,42%) e de despesas com recreação (0,30%). Pelo estudo,
as famílias mais pobres foram
as mais prejudicadas com a alta
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A população de renda muito baixa foi a menos atingida pela inflação em setembro, de acordo com
análise do Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda

Como os peritos avaliam um
acidente de trânsito?
Tuany Caldas Villamarim (*)

A importância
da quantidade e
da qualidade das
informações recolhidas
no local da ocorrência
uando ocorre um acidente veicular, é normal
que os implicados não
entreguem detalhes precisos
ou detalhes que facilitem a
reconstituição precisa dos
eventos que resultaram na colisão. O envolvimento pessoal
de cada um dos condutores
acaba gerando a necessidade
de um olhar técnico e objetivo, que defina através de uma
metodologia comprovada as
responsabilidades de cada um.
Responsável pela análise
técnica de um acidente, o perito em Acidentes de Trânsito
é quem monta um quebra-cabeças de milhares de peças
de distintas formas e tamanhos
e de quem depende que o
resultado final seja capaz de
descrever de forma precisa:
Quem? Que? Quando? Onde?
Como? E por que?
Além dos conhecimentos
técnicos primordiais para elucidar as causas, o profissional
deve contar com a capacidade
de avaliar como o fator humano
ou ambiental, que afeta cada
um dos elementos que contribuíram para o ocorrido, seja
agravando ou minimizando os
danos causados.
Além do conhecimento profundo do Código de Trânsito,
que permite que o experto possa elucidar de forma objetiva,
baseado nos dados técnicos
e vestígios levantados pela
autoridade (policial, perito
criminal ou judicial), a sequ-
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ência de fatores que resultou
no acidente veicular.
A quantidade e qualidade
das informações recolhidas
no local da ocorrência é que
define se será possível a reconstituição geral dos fatos;
o primordial, independente
do produto final, é que o perito assistente seja capaz de
demonstrar, de forma clara e
baseado na metodologia científica, o que aconteceu, como
e qual a responsabilidade de
cada um dos envolvidos.
Entre as provas mais importantes recolhidas no local
do acidente estão as marcas
de frenagem, fotografias, análise topográfica, sinalização
(placas, faixa de pedestres,
semáforo, etc.), tipo de via,
entre outros. Todas elas possuem uma escala própria para
sua avaliação individual e em
conjunto, através de softwares
ou não, levarão à descrição
da sequência de fatores que
resultaram na colisão.
Dentro de um processo judicial, o fato de contar com um
perito em Acidente de Trânsito
possibilita que seja realizado
um estudo ampliado considerando não só o que foi recolhido
pela autoridade local, mas o
uso de análises científicas que
permitam descrever dados
como velocidade, distância
percorrida, aceleração, tempo
de reação, compatibilidade de
danos entre os veículos, e com
isso defender a tese apresentada pelo causídico.
(*) - Engenheira especializada em
Segurança do Trabalho e Perícias
Criminais, Ciências Forense e
aperfeiçoamento em Acidentes de
Trânsito. é Coordenadora da área
de assistência técnica da Vendrame
Consultores Associados.

O prazo é para aquelas que faturaram
até R$ 78 milhões em 2016.

traz importantes mudanças
no cronograma do sistema. A
partir de 10 de janeiro de 2019,
as empresas integrantes do
Simples, inclusive MEI, as instituições sem fins lucrativos e as
pessoas físicas, que compõem
o terceiro grupo, devem enviar
informações ao sistema. Já o
último grupo, formado pelos
órgãos públicos e organizações
internacionais, prestará suas
informações ao e-Social a partir
de janeiro de 2020.

No caso das micro e a pequenas empresas optantes
pelo Simples, inclusive o MEI,
a Receita informa que não devem enviar eventos via sistema
eSocial antes dos novos prazos
estabelecidos para esse grupo.
As informações que já foram
enviadas permanecerão no
ambiente do eSocial e poderão
ser retificadas ou complementadas quando o sistema
reabrir para essas empresas,
em janeiro de 2019 (ABr)..

Índice de contratos de aluguel acumula alta

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M),
usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 1,06% na primeira prévia de
outubro. A taxa é superior ao 0,79% da primeira
prévia de setembro, segundo dados da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Com o resultado da prévia,
o IGP-M acumula taxas de inflação de 9,44% no
ano e de 10,99% em 12 meses. A alta de setembro
para outubro foi provocada pelos três subíndices

que compõem o IGP-M. O Índice de Preços ao
Produtor Amplo, que mede o atacado, passou de
1,2% na prévia de setembro para 1,4% em outubro.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o
varejo, registrou uma inflação de 0,44% na prévia
de outubro, ante uma deflação (queda de preços)
de 0,04% no mês anterior. Já o Índice Nacional de
Custo da Construção (INCC) subiu de 0,1% em
setembro para 0,31% em outubro.

Entrada de dólar supera saída
até 5 de outubro
Brasília - O fluxo cambial do ano
até o dia 5 de outubro ficou positivo
em US$ 21,123 bilhões, informou
ontem (10), o Banco Central. Em
igual período do ano passado, o
resultado era positivo em US$ 7,659
bilhões. A retirada de dólares pelo
canal financeiro neste ano até 5 de
outubro foi de US$ 15,506 bilhões.
Este resultado é fruto de entradas
no valor de US$ 384,022 bilhões e
de envios no total de US$ 399,528
bilhões.
O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e
em carteira, remessas de lucro e
pagamento de juros, entre outras
operações. No comércio exterior, o
saldo anual acumulado até 5 de outubro ficou positivo em US$ 36,629
bilhões, com importações de US$
134,867 bilhões e exportações de
US$ 171,495 bilhões.
Nas exportações estão incluídos

US$ 27,264 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio
(ACC), US$ 52,255 bilhões em
Pagamento Antecipado (PA) e US$
91,976 bilhões em outras entradas.
Depois de registrar saídas líquidas
de US$ 4,250 bilhões em setembro,
o País registra fluxo cambial positivo de US$ 3,083 bilhões em outubro
até o dia 5. O canal financeiro
apresentou ingressos líquidas de
US$ 3,497 bilhões no período. Isso
é resultado de entradas no valor de
US$ 12,488 bilhões e de retiradas
no total de US$ 8,991 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de
outubro até o dia 5 é negativo em
US$ 414 milhões, com importações
de US$ 3,688 bilhões e exportações de US$ 3,274 bilhões. Nas
exportações, estão incluídos US$
592 milhões em ACC, US$ 1,039
bilhão em PA e US$ 1,643 bilhão
em outras entradas (AE).

pagamentos, oferecem recarga em dobro para os pagamentos realizados
com Visa. A recarga em dobro é limitada a R$ 20 por cartão. Trata-se da
primeira campanha promocional da startup no país desde o seu lançamento, em agosto. A mecânica da ação é simples e será válida até o dia
30 de novembro. Ao realizar o pagamento do aluguel das bicicletas com
um cartão Visa, o consumidor ganha o dobro de crédito. Por exemplo,
se você paga com Visa R$ 5, equivalente a 1h15 de uso da bike, esse
valor duplica e vira R$ 10. Saiba mais em (www.visa.com.br/yellow).

A - Hábito da Leitura
O Itaú Social e o Itaú Unibanco lançam a campanha “Leia para uma
Criança”, que disponibiliza, gratuitamente, 1,8 milhão de coleções com
duas edições exclusivas dos livros “Quero Colo!”, de Stela Barbieri e
Fernando Vilela, e “Pedro vira porco-espinho”, de Janaina Tokitaka.
Os kits podem ser solicitados por qualquer pessoa pelo site (itau.com.
br/leiaparaumacrianca). Após a realização do cadastro, o material será
enviado por correio para o endereço indicado. Desde 2010, a iniciativa
já distribuiu mais de 51 milhões de livros. Também serão disponibilizados dois mil livros em braile e letra expandida, e dois mil exemplares
acessíveis para leitores com outras deficiências.

B - Pecuária de Corte
O mês de outubro marca o início da estação reprodutiva na pecuária
brasileira, período no qual os criadores procuram os melhores touros
para utilizar em seus rebanhos. Em um momento crucial como esse, é
necessário cuidado na escolha da genética embarcada no animal. Para
garantir os resultados esperados pelos produtores de gado de corte é
que os selecionadores do Grupo Adir realizam neste sábado (13), às 11h,
com transmissão do Canal do Boi, o Leilão do Adir. Mais informações
(www.adirleonel.com.br), para cadastro e lances ou tel. (18) 3608-0999.

C - Mercado de Eletrônicos
Uma dica para quem é apaixonado por inovação e tecnologia: a maior
feira internacional de eletrônicos de consumo da América Latina está
chegando. O evento irá reunir mais de 300 expositores, principalmente
da China, trazendo grandes novidades para o Brasil e o acesso é gratuito.
Inovações tecnológicas do setor de eletrônicos que estão transformando
o mundo e que você precisa conhecer. A EletroExpo ICEEB 2018 acontece entre os dias 12 e 14 de novembro, no Expo Center Norte. Faça
sua inscrição pelo site (https://www.eventbrite.com.br/e/electroexpo-iceeb-tickets-50908578930).

D - Doação de Jeans
A Equus Denim Brand iniciou a campanha Equus Pense Rosa. A cada
jeans entregue nas lojas participantes, o cliente terá R$100 em desconto

para trocar por um novo, basta que suas compras sejam maior que R$
300,00 . Todas as peças recebidas serão doadas para instituições de
nacionais. A promoção é válida durante todo mês de outubro
outubro.
caridade nacionais
As peças arrecadadas serão doadas às instituições de todo Brasil. Além
de oferecer ao franqueado um dos melhores jeans e roupas fashions, a
marca possui um sistema de franquia eficiente que envolve assistência,
distribuição de mercadoria, marketing cooperativo, entre outros benefícios. Saiba mais em (https://www.equus.com.br).

E - Confeitaria Nacional
Mais de 20 renomados profissionais da confeitaria nacional passarão
pelo palco do Teatro do Sesc, em Porto Alegre, no SugarCake Show –
1º Congresso de Confeitaria e Empreendedorismo, que ocorre nos dias
nos dias 18 e 19 de novembro. Com um formato totalmente inédito, os
profissionais apresentarão em 18 aulas show as mais modernas técnicas
de confeitaria do país, além de palestras sobre empreendedorismo. Mais
de mil minutos de aprendizado com todos os participantes recebendo
apostila e certificado, ao final do encontro, além de participaram de
sorteios de brindes ao longo de toda a programação. Inscrições e mais
informações no site: (www.sugarcakeshow.com.br).

F - Esportes Eletrônicos
A Jovem Pan, presente em mais de 2 mil cidades através de sua rede de
afiliados, se encontra num momento único: de Transformação Digital. Já
produz mais de 12 horas diárias de conteúdo em áudio e vídeo transmitidos através de sua multiplataforma e se consolida cada vez mais como
uma grande produtora de conteúdo News, Esportes e Entretenimento.
Agora, anuncia sua chegada ao mercado dos esportes eletrônicos
através da sua união com a BBL (Bad Boy Leeroy), holding brasileira
de entretenimento e referência nas áreas de produção de conteúdo,
organização de eventos e soluções de broadcast para os eSports. Outras
informações: (http://www.bbl.gg/).

G - Recarga em Dobro
Com o objetivo de facilitar a locomoção e democratizar ainda mais o
transporte em São Paulo, a Yellow, empresa brasileira pioneira em soluções de mobilidade urbana individual, e a Visa, empresa de tecnologia de

H - Construção Civil
A Vedacit está com as inscrições abertas para seu primeiro ciclo de
aceleração dentro do Vedacit Labs. Serão selecionadas cinco startups.
Cada uma receberá investimento (Seed Money) de R$ 100 mil, além de
seis meses de residência no WeWork em São Paulo, quatro meses de
aceleração em parceria com a Liga Ventures e o incentivo para geração
de negócios no segmento de construção civil. A iniciativa é voltada a
projetos focados em Digital – entre eles sensores de IoT, Inteligência
Digital e plataformas para a capacitação de pedreiros, aplicadores, Faça
Você Mesmo e serviços para diagnóstico, gestão e monitoramento em
obras. Construtechs interessadas podem se inscrever até 11 de novembro
no site: (https://www.vedacitlabs.liga.ventures).

I - Proibição do Amianto
Os efeitos do banimento do amianto no ambiente de trabalho será o tema
central do seminário “Direito Ambiental do Trabalho – Apontamentos
para uma Teoria Geral”, no próximo dia 22, no salão nobre da Faculdade
de Direito da USP, entre 9h e 17h. Organizado pelo escritório Mauro
Menezes & Advogados, terá a presença de acadêmicos, médicos e juristas, que debaterão também sobre assédio moral, radiação e a saúde do
trabalhador. O seminário terá início com o painel: “A construção social
e jurídica do banimento do amianto no Brasil”, sob a coordenação do
jurista e professor Guilherme Guimarães Feliciano. Informações: (http://
bit.ly/2E8CA95) e (www.mauromenezes.adv.br).

J - Curso de Cafeomancia
Muito difundida nos países árabes, a cafeomancia no século XVIII, era
utilizada pelas odaliscas dos sultões antigos para saber através da borra
do café qual seria a escolhida para usufruir de uma noite romântica com
o sultão. Este oráculo ainda é aplicado como ferramenta para saber sobre o passado, presente e principalmente o futuro. Ao contrário do que
muitas pessoas pensam, não é difícil aprender essa técnica, para uma
boa leitura basta ter concentração, sensibilidade e entender o que cada
figura em sua posição representa. O curso de cafeomancia, apresentado
pela Dra. Célia, acontece no próximo dia 20, das 9 às 15h no Instituto
Célia Siqueira, Rua Xavier Gouveia, 361, Campo Belo. Mais informações
tel. (11) 2538.7922 ou (institutoceliasiqueira@gmail.com).

