São Paulo, sexta-feira, 15 de março de 2019

Página 3

www.netjen.com.br

Economia

Comércio varejista teve pequena
alta de dezembro para janeiro

O volume de vendas do comércio varejista teve crescimento de 0,4% na passagem de dezembro do ano
passado para janeiro deste ano, depois de um recuo de 2,1% no mês anterior

Cerca de 44,2 milhões de suínos
foram abatidos no Brasil no ano
passado. O volume é recorde na
série histórica da pesquisa do IBGE,
iniciada em 1997. De acordo com
os dados divulgados ontem (14),
houve crescimento de 3,4% em
relação a 2017.
O abate cresceu em 19 das 26
unidades da Federação pesquisadas. Houve aumentos em locais
como Mato Grosso do Sul (mais
296,4 mil cabeças), Rio Grande do
Sul (mais 194,72 mil) e São Paulo
(mais 181,64 mil). Santa Catarina
manteve a liderança no abate de
suínos em 2018, com 26,2% da
participação nacional, seguida pelo
Paraná (21%) e o Rio Grande do
Sul (18,6%).
O abate de bovinos também
fechou 2018 com crescimento
(3,4%). No total, foram abatidos
31,9 milhões de animais. Já o abate
de frangos teve queda de 2,5% em
2018, a segunda redução consecutiva do indicador.
Outro segmento agropecuário
com recorde em 2018 foi a produção de ovos, que fechou o ano com
3,6 bilhões de dúzias, um aumento
de 8,6% em relação a 2017 e o
maior resultado desde o início da
pesquisa, em 1987.
A aquisição de leite pelas unidades beneficiadoras do produto
(24,45 bilhões de litros) manteve-se relativamente estável, com
crescimento de apenas 0,5% em
relação a 2017. Já a aquisição de
couro por curtumes nacionais cresceu 3% em relação a 2017 (ABr).

Grosso (-5,4%), Espírito Santo
(-2,6%), Bahia (-2,2%), São
Paulo (-1,8%), Rio de Janeiro
(-1,3%) e o Ceará (-0,4%).
Na comparação com janeiro de 2018, dez dos 15 locais
pesquisados tiveram queda. As
maiores delas foram observadas
no Amazonas (-10,5%) e em Mato

Grosso (-9,2%). Dos cinco locais
com alta na produção, o Paraná
teve o melhor resultado (8,1%).
No acumulado de 12 meses, oito
dos 15 locais tiveram queda, com
destaque para Goiás (-4,2%), e
sete tiveram alta, com o melhor
resultado sendo observado no
Pará (8,2%) (ABr).

orém, há pontos do
texto que precisam ser
discutidos e, na melhor
das hipóteses, modificados
ou excluídos da reforma. Um
deles diz respeito ao aumento
da idade mínima para aposentadoria, tendo como base
a expectativa do brasileiro.
Nos moldes apresentados,
o texto da reforma da Previdência cria uma idade mínima
para aposentadoria por gênero. As mulheres poderão se
aposentar somente com 62
anos e os homens com 65 anos.
Ambos terão de contribuir por
um mínimo de 20 anos. Em
2024, a idade mínima subirá,
levando em conta a expectativa de vida do brasileiro, o que
deverá se repetir de quatro em
quatro anos. Essa proposta é,
para mim, um absurdo.
É verdade que a expectativa
de vida do brasileiro aumentou – na década de 40 as
pessoas viviam 30 anos menos
do que hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) –, mas
é preciso lembrar que essa é
uma média e não uma realidade para todos os brasileiros.
Os números variam entre os
estados. Ainda de acordo com
o IBGE, a expectativa de vida
em Santa Catarina é de 78,4
anos, enquanto no Maranhão
é de 70 anos.
Nota-se que os estados das
regiões Sul e Sudeste apresentam números superiores
– Espírito Santo (77,5 anos),
São Paulo (77,5 anos) e Rio
Grande do Sul (77,2 anos),
por exemplo – enquanto os

bilhões em 2019. A estimativa segue
abaixo da meta de déficit perseguida
pelo governo, de R$ 139 bilhões. O
resultado primário é formado por
receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros.
Os dados constam da pesquisa
Prisma Fiscal, elaborada pela Secretaria de Política Econômica do

Ministério da Economia todos os
meses, com base em informações
do mercado financeiro. Para 2020, a
estimativa das instituições financeiras é de déficit de R$ 68,405 bilhões,
contra R$ 65,462 bilhões previstos
em fevereiro. A meta de déficit primário para o próximo ano é R$ 110
bilhões. A previsão das instituições

financeiras para as despesas passou
de R$ 1,423 trilhão para R$ 1,419
trilhão, neste ano, e de R$ 1,482
trilhão para R$ 1,483 trilhão, em
2020. A estimativa de receita líquida
do Governo Central permaneceu em
R$ 1,322 trilhão em 2019, e passou
de R$ 1,417 trilhão para R$ 1,420
trilhão no próximo ano (ABr).

P
O varejo teve altas de 0,5% na média móvel trimestral e de 2,2% no acumulado de 12 meses.

fumaria e cosméticos (-0,5%).
O comércio varejista ampliado,
que também pesquisa o comportamento dos materiais de
construção e do segmento de
veículos e peças, cresceu 1%
na passagem de dezembro para
janeiro. As vendas de veículos
tiveram alta de 5,7%, enquanto os materiais de construção

cresceram 0,1%.
O varejo ampliado teve altas
de 0,2% na média móvel trimestral, de 3,5% na comparação
com janeiro de 2018 e de 4,7%
no acumulado de 12 meses. A
receita nominal do varejo teve
altas de 0,8% na comparação
com dezembro, de 0,1% na média móvel trimestral, de 4,8% na

comparação com janeiro do ano
passado e de 5% no acumulado
de 12 meses. A receita do varejo
ampliado também teve alta em
todos os tipos de comparação:
com dezembro (1,4%), com
janeiro de 2018 (5,8%), média móvel trimestral (0,2%) e
acumulado de 12 meses (6,9%)
(ABr).

Produção industrial avança
em nove locais pesquisados
Apesar da queda de 0,8% na
produção industrial nacional,
nove dos 15 locais pesquisados
pelo IBGE tiveram alta na
passagem de dezembro de
2018 para janeiro deste ano.
O maior crescimento foi observado no Amazonas (5,2%), de
acordo com dados da Pesquisa
Industrial Mensal – Produção
Física Regional, divulgados
ontem (14).
Outros estados com alta foram Pernambuco (3,0%), Rio
Grande do Sul (2,6%), Goiás
(2,6%), Pará (1,7%), Santa
Catarina (0,8%), Minas Gerais
(0,7%) e o Paraná (0,7%). A
Região Nordeste, que também
é pesquisada pela soma dos
seus nove estados, teve crescimento: 1%. Por outro lado,
seis estados puxaram a queda
nacional da indústria: Mato

Déficit de contas públicas
Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Economia
reduziram a previsão para o resultado negativo das contas públicas
neste ano. A estimativa de déficit
primário do Governo Central passou
de R$ 99,560 bilhões para R$ 98,175

O maior crescimento industrial foi observado no Amazonas (5,2%).

do Norte e Nordeste – regiões
que sempre sofreram com
o descaso do poder público
– apresentam números inferiores, como Roraima (70,9
anos), Alagoas (70,8 anos) e
Piauí (70,7).
Há diferenças até mesmo
entre bairros. Segundo o Mapa
da Desigualdade de 2016, criado pela Rede Nossa São Paulo,
em Cidade Tiradentes, bairro
da zona Leste de São Paulo,
que sofre com altos índices
de violência, a expectativa
de vida das pessoas é de 53
anos, enquanto no bairro
nobre do Alto de Pinheiros
(zona Oeste), a expectativa de
vida chega a 79 anos. É uma
diferença de quase 20 anos
entre pessoas que vivem em
uma mesma metrópole.
Aumentar a idade mínima
para aposentadoria baseando-se em dados que apresentam
o crescimento da expectativa
de vida é errado justamente
porque desconsidera a desigualdade social do nosso país.
Além disso, essa proposta
não leva em conta as questões
físicas dos trabalhadores.
Viver mais não quer dizer,
necessariamente, que o brasileiro esteja vivendo melhor
e com mais saúde.
Chegar aos 65 anos trabalhando já é um desafio,
principalmente para quem
ocupa cargos que requerem
uso da força (os profissionais
da construção civil são um
bom exemplo). Ultrapassar
essa marca é desumano. A
expectativa é de que o texto
da reforma da Previdência Social seja apreciado até agosto.
Até lá, será possível discutir
a fundo essa proposta e lutar
para que esse e outros pontos
injustos do texto sejam alterados antes que o estrago e a
injustiça sejam feitas.
(*) - É presidente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP).

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A. - CNPJ/MF nº
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 11.04.19
- Ficam convocados os senhores acionistas da Cotonifício
Guilherme Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral
ordinária, no dia 11 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do
exercício social ﬁndo em 31.12.18; 2.- ﬁxação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social.
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 12 de março de 2019.
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

tágios – para as cidades de Blumenau e Maringá. Com duração de cerca
de cinco meses e inícios previsto para maio e junho, respectivamente,
serão 54 vagas no total (30 em Blumenau e 24 em Maringá) para estudantes em nível técnico ou graduação, em idade entre 17 e 30 anos.
Os candidatos passarão por entrevista e prova de conhecimento e de
aptidões na etapa de seleção. As inscrições vão até 12 de abril (http://
gentenova.benner.com.br/).

A - Aprendiz Sabesp
A Sabesp abre processo seletivo para o preenchimento de 516 vagas para
o Programa de Aprendiz Sabesp, istribuídas na Região Metropolitana
de São Paulo, interior e litoral. O processo é uma parceria entre Sabesp
e Senai, que atua na qualificação e formação técnico profissional de
Assistente Administrativo. As vagas são destinadas a estudantes do 1º
ou 2º ano do Ensino Médio, de instituição de ensino pública ou privada,
com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 meses, no ato
da admissão. Inscrições até o dia 7 de abril, pela internet no endereço
(www.concursosfcc.com.br).

B - Equal Salary
A Philip Morris Brasil é a primeira empresa do País a receber a certificação
Equal/Salary, por remunerar igualmente homens e mulheres por trabalho
equivalente. O reconhecimento internacional e independente, feito pela
organização suíça Equal Salary Foundation, consolida o compromisso da
empresa com políticas e práticas que valorizam a igualdade de gênero.
A Philip Morris International passa por uma grande transformação de
seu negócio, apostando na ciência e na tecnologia para um mundo sem
fumaça, a partir do desenvolvimento de produtos de risco reduzido,
que são melhores alternativas do que o cigarro, já que não envolvem a
queima do tabaco, que é a principal causadora das doenças relacionadas
ao tabagismo.

C - Aquicultura e Pesca
Entre os próximos dias 18 e 22, o Instituto de Pesca da Secretaria de
Agricultura do Estado, recebe inscrições para o curso de mestrado em
aquicultura e pesca. O curso reconhecido pela Capes desde 2004, é um
dos poucos do país a reunir áreas direcionadas tanto para o ambiente
marinho como continental. As aulas são ministradas nas cidades de Santos
e São Paulo e o curso tem duração de até 24 meses. O mestrado se destina
a biólogos, zootecnistas, engenheiros agrônomos e de pesca, médicos
veterinários e demais profissionais portadores de diploma universitário
que desenvolvam atividades relacionadas às áreas de concentração do
curso. Mais informações (http://www.pesca.sp.gov.br/pos-graduacao).

D - Festival de Empreendedorismo
A Omiexperience, startup que fornece a mais completa plataforma de

gestão em nuvem para pequenas e médias empresas, acaba de abrir as
vendas do primeiro lote de ingressos para o We Are Omie, evento de
pessoas. O
empreendedorismo que no ano passado atraiu mais de 2800 pessoas
evento, que acontece no dia 8 de agosto, no Transamérica Expo Center,
é uma oportunidade única de networking e aprendizado prático para
empreendedores e contadores. Cases de sucesso práticos e conteúdo
relevante, além de análises e tendências da contabilidade e do empreendedorismo mundial para apontar caminhos para um futuro próspero e de
permanente evolução. Ingressos e mais informações: (www.eventbrite.
com.br/WeAreOmie19).

E - Impactos do Compliance
A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento (Acrefi) realiza, na próxima quinta-feira (?21), das 8h30
às 11h, no Renaissance Hotel (Al Santos, 2233), evento que aborda o
tema “Compliance” nos novos tempos. Sergio Odilon dos Anjos, Consultor
de Regulação e Compliance da Acrefi e ex- chefe do Departamento de
Normas do Banco Central (BC) e Elaine Keller, Diretora de Relações
Governamentais na empresa indiana Wipro Tecnologia são presenças
confirmadas. O evento será apresentado pela jornalista Christiane Pelajo.
Inscrições gratuitas em: (http://www.acrefi.org.br/eventos/detalhes/
index.asp?ID=289).

F - Novas Moradias
Amanhã (16), aeronaves das companhias aéreas Delta Airlines e Gol
aterrizam em Porto de Galinhas/PE, mas dessa vez não vão levar
turistas e, sim, voluntários. A 16º edição do programa global de voluntariado da Delta acontece entre os próximos dias 16 e 24, com mais
de 60 funcionários, dentre eles, diretores, CEOs, pilotos e comissários
de bordo, para construir casas em conjunto com a organização social
Habitat para a Humanidade Brasil, que, há 27 anos, atua pela promoção
da moradia digna. A ação acontece na comunidade Nossa Senhora do
Ó, no município de Ipojuca (56 km de Recife) e rodeada por praias
paradisíacas, resorts e condomínios de luxo. Para saber mais, acesse:
(https://habitatbrasil.org.br).

G - Programa de Estágio
A Benner, desenvolvedora de software de gestão e BPO de processos,
abriu nova edição do “Formação de Gente Nova”, seu programa de es-

H - Desafios do Futuro
Entre os dias 4 e 6 de novembro, no Transamérica Expo Center, acontece
a HSM Expo 2019, o maior evento de gestão e negócios da América Latina.
O especialista em história mundial e professor da Universidade Hebraica
de Jerusalém, Yuval Noah Harari confirmou sua presença. Esta será a
primeira vez do pesquisador no Brasil. Yuval adquiriu reconhecimento
internacional através de seus estudos sobre a narrativa da humanidade,
desde o Homo Sapiens à ascensão do homem capitalista. Autor do best-seller ‘Sapiens: Uma breve história da humanidade’, traduzido para 50
idiomas e 10 milhões de cópias vendidas, ele acredita na substituição
da humanidade pela tecnologia, já que nenhum homem será capaz de
produzir melhor que a própria inteligência artificial. Outras informações:
(www.hsm.com.br).

I - Investidores Imobiliários
Entre 2 a 5 de abril, acontece no Rio de Janeiro e São Paulo, a 4ª edição
do maior fórum do Brasil para investidores imobiliários internacionais - o
Reglobal Conference - que reune investidores brasileiros e especialistas
do mercado imobiliário norte-americano. O objetivo é estimular ações
de networking entre palestrantes e participantes por meio de painéis
de discussões e reuniões para promover uma análise profunda sobre
as alternativas de investimento em ativos imobiliários internacionais.
A empresa é uma das 10 maiores operadoras de hotéis nos EUA, com
mais de US$1 bilhão em ativos. No Rio, o evento acontece nos dias 2
e 3 de abril, no JW Marriot (Av. Atlântica, 2600); e em São Paulo, nos
dias 4 e 5, no Renaissance (Al.Santos, 2233). Mais informações (www.
ativore.com.br).

J - Doação de Cabelo
A Monnali Atêlie de Lingerie realiza o ‘Dom de Ser Feliz’, evento para
arrecadar mechas de cabelo para a produção de perucas no Instituto
Amor em Mechas. Nesta terça-feira (19), das 14h às 17h, os interessados em fazer a doação devem comparecer à loja na Galeria Borba Gato
(loja 37), na Av. Adolfo Pinheiro, 384, Santo Amaro. No mesmo dia, os
participantes poderão ser maquiados por equipes especiais e convidadas da empresa de cosméticos Mary Kay. A Embeleze também marcará
presença, sendo responsável por fazer os cortes das mechas. A Monnali
é uma loja de produtos para mulheres mastectomizadas que objetiva
atender clientes e oferecer conforto e autoestima.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código B159-CAA4-AABD-733C.

Abate de suínos fechou
2018 com recorde

A proposta de reforma
da Previdência é
a principal pauta
do governo e tem
grandes chances de ser
aprovada, considerando
que a base aliada é
maior que a oposição
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dado é a Pesquisa Mensal
de Comércio, divulgada
ontem (14) pelo IBGE.
De acordo com a pesquisa, o
varejo teve altas de 0,5% na
média móvel trimestral, de 1,9%
na comparação com janeiro
do ano passado e de 2,2% no
acumulado de 12 meses.
Na passagem de dezembro
para janeiro, sete das oito
atividades pesquisadas tiveram crescimento no volume
de vendas, com destaque
para equipamentos e material
para escritório, informática e
comunicação (8,2%) e outros
artigos de uso pessoal e doméstico (7,2%). Também tiveram
crescimento os segmentos
de supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo
(0,6%), combustíveis e lubrificantes (0,5%), móveis e eletrodomésticos (0,4%), livros,
jornais, revistas e papelaria
(0,2%) e tecidos, vestuário e
calçados (0,1%).
A única queda foi no setor
de Artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de per-

A reforma da Previdência
desconsidera
as desigualdades
sociais do Brasil

