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Economia

Mercado reduz mais uma vez
projeção de expansão da economia

A

impossível descrever
em palavras a felicidade do surgimento bem-sucedido da vida, o prazer em
segurar o seu recém-nascido
no colo pela primeira vez, o
ouvir aquele ensurdecedor
e, ainda assim, divino som
do choro do bebê. Enfim, é
um momento inesquecível.
Ali, ao lado, sempre acompanhando, há um profissional
que garantiu a segurança de
todo processo da gestação, do
momento do parto e posterior
puerpério.
Trata-se do obstetra, profi ssional este que, sempre
respeitando os limites maternos, visa assegurar que os momentos iniciais do bebê sejam
os mais positivos possíveis e
cujo data foi comemorada no
último dia 12. Como já pincelado, o trabalho do obstetra
não se resume apenas ao
momento do parto. Longe
disso: a jornada começa até
mesmo antes da concepção,
quando futuros pais visitam
o profissional para cuidados
pré-concepcionais.
Neste momento, são realizadas atualizações de vacinas,
inicia-se o ácido fólico e vitaminas, realizam-se exames e
até se inicia uma conversa
sobre a futura amamentação. É verificado se existem
doenças crônicas, como a hipertensão arterial, a diabetes
ou doenças de tireoide, que
serão avaliadas não somente
pelo obstetra, mas também
por um médico especialista,
se houver a necessidade.

É
A estimativa para a expansão do PIB caiu de 1,97% para 1,95% este ano, na sétima redução
consecutiva.

Para controlar a inflação,
o BC usa como principal
instrumento a taxa básica
de juros, a Selic. Para o mercado financeiro, a Selic deve
permanecer no seu mínimo
histórico de 6,5% ao ano, até
o fim de 2019. Para o fim de
2020, a projeção segue em
7,50% ao ano. Para o fim de
2020 e 2021, a expectativa
permanece em 8% ao ano.
A manutenção da Selic,

Inadimplência: país
tem 62,7 milhões de
pessoas negativadas
O crescimento do número de
consumidores com contas em atraso
e registrados no cadastro de inadimplentes perdeu força neste início de
ano. Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) mostram que
a inadimplência ficou praticamente
estável no primeiro trimestre de 2019,
com um pequeno avanço de 0,13%.
No mesmo período do ano passado, a variação trimestral havia sido
de 2,38% na quantidade de pessoas
inadimplentes. Na comparação
anual, isto é, entre março de 2019
e o mesmo mês do ano anterior,
também houve uma desaceleração
na quantidade de consumidores
que deixaram de pagar suas contas,
com uma alta de 2,12%. Em março
passado, a alta fora de 3,13%.
Ainda assim, o Brasil encerrou o
primeiro trimestre deste ano com
aproximadamente 62,7 milhões
de pessoas inscritas em cadastros
de inadimplentes e que, portanto,
enfrentam dificuldades para obter
acesso a crédito no mercado, seja
por meio de compras a prazo, financiamentos ou empréstimos. O
dado representa mais de 40% da
população adulta brasileira.
Para o presidente da CNDL, José
Cesar da Costa, o ritmo de recuperação da economia está aquém
do esperado e afeta a melhora dos
índices de inadimplência (CNDL/
SPC Brasil).

Mario Jose Mariosa Silveira (*)

Pergunte a dez papais
e dez mamães qual
foi o momento mais
emocionante e marcante
de suas vidas. É certo
que todos responderão: o
nascimento de meu filho

como prevê o mercado financeiro, indica que o Copom considera as alterações anteriores
nos juros básicos suficientes
para chegar à meta de inflação.
Ao reduzir os juros básicos, a
tendência é diminuir os custos do crédito e incentivar a
produção e o consumo. Para
cortar a Selic, a autoridade
monetária precisa estar segura
de que os preços estão sob
controle e não correm risco de

ficar acima da meta de inflação.
Quando o Copom aumenta
a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso causa
reflexos nos preços porque
os juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança. A previsão do mercado
financeiro para a cotação do
dólar permanece em R$ 3,70
no fim de 2019 e subiu de R$
3,75 para R$ 3,78 no fim de
2020 (ABr).

Atividade econômica teve
queda em fevereiro
A atividade econômica registra queda neste ano. É o que
mostra o Índice de Atividade
Econômica (IBC-Br), divulgado ontem(15) pelo Banco
Central (BC). Em fevereiro,
o índice apresentou queda
de 0,73%, na comparação
com janeiro, segundo dados
dessazonalizados (ajustados
para o período). De acordo
com os números revisados
pelo BC, em janeiro, em relação a dezembro, a retração
ficou em 0,31%.
Em 12 meses terminados
em fevereiro de 2019, houve
expansão de 1,21%. No primeiro bimestre comparado
ao mesmo período de 2018,
houve crescimento de 1,66%.
E em fevereiro em relação ao
mesmo mês do ano passado, a
expansão chegou a 2,49%. Esses dados não são dessazonalizados porque a comparação
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estimativa para a expansão do Produto Interno
Bruto (PIB) – a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país – caiu de
1,97% para 1,95% este ano, na
sétima redução consecutiva.
Para 2020, a projeção recuou
de 2,70% para 2,58% na quarta
redução consecutiva. As estimativas de crescimento do PIB
para 2021 e 2022 permanecem
em 2,50%. Os números constam
do boletim Focus, do Banco
Central (BC).
A estimativa de inflação, calculada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), foi ajustada de 3,90%
para 4,06% este ano. Para 2020,
a previsão para o IPCA segue em
4%. Para 2021 e 2022, também
não houve alteração: 3,75%. A
meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), é 4,25%, com
intervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%. A estimativa
para 2020 está no centro da
meta: 4%. Essa meta tem intervalo de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Para
2021, o centro da meta é 3,75%,
também com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Marcello Casal Jr/ABr

Instituições financeiras reduziram mais uma vez a projeção para o crescimento da economia este ano e
em 2020

O nascimento da
vida: nobre
dever do obstetra

O índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira.

é entre períodos iguais.
O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic.
O índice incorpora informações
sobre o nível de atividade dos
três setores da economia: in-

dústria, comércio e serviços
e agropecuária, além do volume de impostos. O índice
foi criado pelo BC para tentar
antecipar, por aproximação, a
evolução da atividade econômica. Mas indicador oficial da
economia é o PIB, calculado
pelo IBGE (ABr).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para

Tˎ˕: 3043-4171

Durante os nove meses de
gestação, este profi ssional
vira figura recorrente na
vida dos futuros papais. No
pré-natal, que é de suma
importância, é onde teremos
consultas médicas periódicas, revisão vacinal, coleta
de exames como sorologias
maternas, realização de
ultrassonografias, sempre
lembrando da atuação de uma
equipe multidisciplinar, cujo
profissionais, além do médico
especialista já citado, serão
convocados a depender do
desenrolar da gravidez.
Como alguns exemplos
temos os nutricionistas, os
fisioterapeutas e os dentistas. Todos entram em ação
apoiando o obstetra, que é o
verdadeiro regente de toda
essa jornada. Então, chega o
grande dia. Um passo importante é decidir por um tipo de
parto, sempre respeitando não
somente as opiniões e crenças
da mãe e os limites físicos
dela, como também manter
atenção focada nas condições
e vitalidade do feto.
Cabe a este médico orientar
e agir em caso de complicações e também tomar medidas para que as mesmas não
ocorram. São nos detalhes
e sintonia de uma equipe
na sala de parto (obstetra,
anestesista e pediatra) que
temos o sucesso neste momento ímpar. O momento do
nascimento é único. É sempre
mágico ouvir o choro que
quebra o silencio e ecoa na
sala de parto, além de sentir
os pais e acompanhantes se
emocionarem.
A sensação de dever cumprido é realmente maravilhosa. Ser obstetra é um
privilégio!
(*) - É Neonatologista do HSANP,
centro hospitalar na Zona
Norte de São Paulo.

Inflação pelo IGP-10
cai de março para abril

O Índice Geral de Preços–10
(IGP-10), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
registrou inflação de 1% em
abril. A taxa é menor que a de
março (1,4%), mas superior ao
0,56% de abril do ano passado.
Com o resultado de abril, o
índice acumula inflação de
2,55% no ano e de 8,46% em
12 meses. A queda de março
para abril foi provocada pelos
preços no atacado.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que calcula a
variação do segmento, teve
uma inflação de 1,19% em
abril, abaixo do 1,93% de
março. Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor,
que mede o varejo, subiu de
0,48% em março para 0,73%
em abril e o Índice Nacional
de Custo da Construção passou de 0,07% para 0,35% no
período (ABr).

G - Gestão Cultural

A - Mães do Século XXI
No dia 4 de maio (sábado), das 8h às 18h, no Maksoud Plaza, acontece
o 5º Seminário Internacional de Mães. ‘Ser mãe será o trabalho mais
importante que você fará na vida: faça ser divertido’ - é o tema que
chega a 2019 reconhecido como o maior evento de maternidade do
país. Ao longo do dia, 1.000 mulheres vão refletir sobre como criar filhos
melhores para o mundo sem perder a identidade. E como transformar
a missão numa tarefa leve, que traz prazer e realização e não angustia.
Daniel Becker abrirá a edição com a palestra: ‘Mães do século XXI, um
manual de reflexão’. O psiquiatra Augusto Cury encerrará o dia com a
palestra “Mães inteligentes, relações saudáveis”. Informações: (www.
seminariodemaes.com.br).

B - Modelos de Camping
Localizada na Serra da Mantiqueira, que integra o ecossistema da Mata
Atlântica, a estância hidromineral de Socorro é a escolha ideal para
quem deseja ter contato direto com a natureza. Os turistas podem realizar atividades no Rio do Peixe, nos parques de aventura e em trilhas
de mata nativa, e também hospedar-se em um dos campings da região,
que oferecem estrutura completa. O modelo permite a experiência de
acampar, mas sem precisar adquirir os equipamentos. O camping oferece
todos os serviços de uma hospedagem tradicional. As tendas com barracas são equipadas com colchões, mesa, cadeiras, cooler, churrasqueira,
iluminação e tomada de energia. Saiba mais: (www.valledasaguas.com.br)

C - Lua de Sangue
No último domingo (14), a Melitta lançou, em comemoração ao Dia Mundial do Café, uma edição especial e limitada do café Lua de Sangue, um
microlote colhido à noite, durante o eclipse lunar, na Serra da Canastra.
O produto doce e frutado traz alta acidez e corpo, com finalização longa
e prazerosa. A embalagem com 250 gramas está disponível por R$ 32,90,
enquanto durarem os estoques. Da variedade Catuaí Amarelo e cultivado
a 1.300 metros de altitude, a história desse produto começou às 18h01
do dia 27 de julho de 2018, durante o eclipse lunar considerado de maior
duração do século 21, conhecido como Lua de Sangue. Nesse momento,
os melhores grãos cereja começaram a ser colhidos. Disponpivel apenas
no e-commerce da marca (www.melitta.com.br).

D - Moda Íntima
Com expectativa de um crescimento de 15% em relação ao ano passado,
e atrair mais de 25 mil visitantes para conhecer de perto as novidades
dos 80 expositores participantes, a 22ª edição da Felinju, uma das principais feiras de moda íntima e de negócios do país, já está em contagem
regressiva. O evento acontece entre os dias 1 e 4 de maio, das 9h às
18h, na ‘capital da lingerie’, a cidade de Juruaia, em Minas Gerais. Com
o tema “Moda que (se) sustenta’ e a ‘Moda que (te) sustenta”, a feira é
um evento de negócios, que estimula o crescimento da rede de contatos
e atividades comerciais entre fornecedores, fabricantes, revendedores
e compradores. Verifique em: (www.felinjujuruaia.com.br).

E - Atendimento ao Consumidor
Estão abertas as inscrições para o curso de ‘Customer Care’, da Hi Academy, a primeira escola voltada para a capacitação em atendimento ao
consumidor. O curso será realizado nos dias 8 e 9 de maio, de 18h às
22h, na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61. O curso possui vários módulos
como: Customer Experience vs Customer Experience Management vs
Customer Service; Mudança de comportamento de consumo; Tornando-se
Customer Centric; Construindo a jornada do consumidor, e NPS (Net
Promoter Score - grau de satisfação e a lealdade do consumidor) o que
é, sua importância e como calcular. Inscrições e mais informações em:
(www.hiacademy.com.br).

F - Carros por Assinatura
Forte tendência do mercado automotivo, carros por assinatura trazem
maior comodidade e praticidade para o dia a dia. A cada um ou dois anos
de uso, dependendo do plano contratado, os clientes do Porto Seguro
Carro Fácil têm um veículo zero quilômetro, além de contarem com
seguro incluso, documentação paga, manutenção preventiva, serviço
de leva e traz, entre outras facilidades. E para trazer novas opções, a
Porto Seguro lança o Plano Controle, no qual o condutor paga R$ 999
por mês e pode rodar por até 500 km mensais, além de ter acesso aos
mesmos benefícios do plano tradicional. Caso ultrapasse a quilometragem limite, o cliente pagará R$ 0,80 por km adicional na próxima fatura.
Informações no tel. (11) 3366-3848.

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Curso Sesc de
Gestão Cultural, ministrado pela unidade do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Gestores e profissionais do campo da cultura que tiverem
interesse em participar têm até o dia 10 de maio para se inscrever. O curso
oferece aportes teóricos sobre o campo cultural, ferramentas de pesquisa e
planejamento e vivências práticas que ilustrem a articulação entre aspectos
teóricos e metodológicos. Entre os destaques, estão a dinâmica, que concilia
aulas teóricas, uso de ferramentas e vivências em contextos culturais. Informações e inscrições: (https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/).

H - Setor de TI e Telecom
As redes de comunicação se tornaram primordiais, sejam no mercado
corporativo ou para utilização pessoal. Com o intuito de promover a
interação entre os profissionais que atuam nesse setor e as novidades
recém-chegadas ao mercado, nos dias 27, 28 e 29 de agosto, na Expo
Center Norte, acontece a Netcom 2019, aborda temas como Fibra Óptica,
Cabeamento, Wireless, Data Center, Comunicação Unificada, Segurança,
IPTV, entre outros. O evento reun empresários, profissionais e representantes do poder público para discutir tendências, realizar negócios e
trocar conhecimentos sobre o desenvolvimento destes mercados. Mais
informações: (http://www.arandaeventos.com.br/eventos2019/netcom/).

I - Estágio e Trainee
A Falconi, maior consultoria de gestão do Brasil, recebe inscrições para
seus programas de estágio e trainee até o próximo dia 28, por meio do
site (www.jovemfalconi.com). Podem se inscrever candidatos que cursam
ou concluíram graduação e tenham disponibilidade para residir em São
Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro. Para trainee, conclusão da graduação
entre junho de 2016 e julho de 2019; para estágio, formatura de dezembro
de 2019 a julho de 2021. É esperado para ambos que tenham inglês avançado e disponibilidade para viagens constantes. O processo de avaliação
terá três etapas: online, entrevista presencial e avaliação oral de inglês.

J - Cabotagem e Logística
A Aliança Navegação e Logística, líder no transporte por cabotagem no
Brasil, encerrou 2018 com um crescimento de 16% em relação ao ano
anterior. O resultado foi impulsionado pelo desempenho do mercado de
cabotagem como um todo e, também, pelas iniciativas da empresa para
ampliar os volumes de cargas em atuais clientes e conquistar empresas
que ainda não utilizavam o serviço, podendo gerar uma economia de cerca
de 20% se comparada ao modal rodoviário em rotas mais longas. Com o
alto custo do frete rodoviário após o tabelamento, houve uma migração
de cargas para a cabotagem, que deve manter o ritmo de crescimento
neste ano em 10%. Mais informações: (www.alianca.com.br).

