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Como você planeja
as suas fi nanças?

Planejamento fi nanceiro 

é fundamental para 

falar o mesmo idioma do 

dinheiro

O primeiro passo impor-
tante está na nossa 
cara, e por este motivo 

temos difi culdade de enxergá-
lo, que é fazer a seguinte per-
gunta: como eu devo ganhar 
dinheiro? Pergunta óbvia! 
Mas, nem sempre, quando 
o assunto é fi nança. Mesmo 
sendo considerada uma ciência 
exata, o que parece, muitas 
vezes não é. 

Por exemplo, como as mon-
tadoras de veículos ganham di-
nheiro? Vendendo carros? Não! 
Financiando carros. Como as 
Administradoras de Cartão de 
Crédito ganham dinheiro? Pela 
anuidade cobrada, pela loca-
ção da maquineta, pela taxa 
cobrada ao lojista? Pode até 
ser, porém, uma das melhores 
fontes de ganho é o juro cobra-
do nas compras parceladas e 
no famoso atraso do cliente ao 
pagar a fatura.

O cartão de crédito não é, 
portanto, aquele “iceberg” que 
aparece na frente do navio 
para afundá-lo. Muitas vezes, o 
comandante do navio pode ser 
o responsável pelo descontrole 
da embarcação, à medida que 
utilizar o cartão somente na 
concepção da palavra crédito, 
certamente levará esse capitão 
a ser o culpado pelo naufrágio 
orçamentário.

Pela minha experiência no 

mundo corporativo, tenho a 
convicção que frequentemente 
devemos persistir na obtenção 
de desconto quando da aquisi-
ção de bens ou serviços quando 
o pagamento for efetuado em 
dinheiro ou em única parcela. 
Não digo negociar a compra 
diária do pãozinho na padaria 
ou as compras de supermer-
cado, sob a pena de sermos 
rotulados de avarentos. Mas, 
um abatimento de 5% sobre 
uma compra de R$ 3 mil gera 
uma economia de R$ 150,00, o 
que já garante um jantarzinho 
para duas pessoas.

Então, retornando à per-
gunta inicial de “como eu 
devo ganhar dinheiro?”, inde-
pendentemente se temos um 
negócio próprio ou de sermos 
empregados, se conseguirmos 
defi nir esta resposta, a energia 
certamente será canalizada 
para a atividade que realmente 
deve ser realizada no sentido 
de transformar ideias e conhe-
cimento em dinheiro. 

Assim, a sugestão é elaborar 
um modelo que contenha: 
objetivo do negócio, metas 
tangíveis a serem alcançadas, 
quem vai comprar a ideia, o 
que é necessário ser feito para 
implantá-la, como será feito, 
por quem será feito, quando 
será feito, quanto ganhar, 
quanto gastar e quais serão os 
controles para mensurar se as 
metas defi nidas estão sendo 
cumpridas.

(*) - É diretor fi nanceiro da UMC 
Universidade.

Jacques Fassa Pilnik (*)

A - Vagas em Hospital 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares abre concurso público para 
o quadro de pessoal com lotação no Hospital Universitário Antônio Pedro, 
na cidade de Niterór, para  mais de 250 vagas nas áreas administrativa, 
médica e assistencial. Entre os cargos, estão: assistente administrativo, 
jornalista, advogado, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, 
enfermeiro, nutricionista, fi sioterapeuta, médico, engenheiro, entre 
outros. O Concurso também consistirá de avaliação curricular de Títulos 
para os cargos de nível superior e experiência profi ssional. Para mais 
informações, veja o Edital no endereço eletrônico (www.ibfc.org.br).

B - Obrigações Fiscais
Com a fi nalidade de tornar a contabilidade de uma empresa a mais 
transparente possível e mantendo a empresa totalmente regularizada, 
o empreendedor Vitor Maradei fundou o Contador Amigo, plataforma 
composta de tutoriais e aplicativos que permite ao microempresário cui-
dar sozinho de suas obrigações fi scais, de maneira rápida e fácil. O site é 
direcionado a microempresas prestadoras de serviços, sem funcionários 
e optantes pelo Simples Nacional. Auxilia o usuário cadastrado a iden-
tifi car as obrigações relacionadas à sua atividade, gerando as guias dos 
impostos e enviando as declarações devidas referentes ao mês corrente. 
Saiba como funciona no site: (www.contadoramigo.com.br). 

C - Igualdade de Gênero
Nos dias 22 e 23 de novembro acontece a 6ª edição do Fórum Mulheres 
em Destaque, na FecomercioSP. Os principais executivos do mercado 
estarão reunidos com líderes de grandes empresas e organizações 
para debater a importância das mulheres nas posições de liderança e 
discutir a diversidade na liderança como vantagem competitiva para o 
crescimento dos negócios. É o maior encontro de líderes em busca da 
igualdade de gênero! Conta com a cooperação da ONU Mulheres e do 
HeforShe e tem como propósito apresentar de forma prática os processos 
que as corporações precisam adotar para implementar e consolidar seus 
programas voltados para a questão da equidade de gênero. Saiba mais 
em (www.forummulheresemdestaque.com.br).

D - Festival de Teatro
Grupos de teatro de todo o Brasil podem se inscrever na 11ª edição do 
Festival Nacional de Teatro de Piracicaba pelo site ofi cial do evento. As 
apresentações ocorrem de 5 a 12 de novembro. Os interessados também 
podem se inscrever para a 23ª Mostra de Teatro Estudantil, que ocorre 
entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro e recebe grupos de escolas 
municipais, estaduais e particulares, de ensino fundamental e médio, 
além de entidades. Realizados pela Prefeitura de Piracicaba, os eventos 
não possuem caráter competitivo e objetivam estimular a concepção 
artística, a inovação criativa e a valorização da arte. Regulamento e fi cha 
de inscrição (www.fentepira.com.br).

E - Linha Promocional
Pensando em soluções para campanhas e eventos corporativos, a Tramontina 
amplia sua linha de produtos personalizáveis. A novidade é a customização 
em mais itens da linha de ferramentas, desenvolvidos especialmente para 
fornecedores interessados em aliar sua marca a produtos com a qualidade 

Tramontina. As opções são martelos, escalas métricas, lanternas, trenas, 
jogo de chaves de fenda e kit de ferramentas. Os produtos de madeira, nova 
proposta para o mercado promocional, são os kits e tábuas para petiscos, 
pizza e antepasto. Produzidos em madeira de refl orestamento Teca e com 
proteção antimicrobiana, as peças são funcionais e permitem a personali-
zação a partir da gravação a laser na madeira.

F - Nanotecnologia e Inovação 
Recheadas de novidades e oportunidades de negócio, Nano Trade Show 
e Venture Capital Expo vão reunir, no mesmo ambiente, representan-
tes da indústria, empresas, cientistas, pesquisadores, universidades, 
startups e investidores do Brasil e do exterior. Os eventos acontecem 
simultaneamente, de 9 a 11 de novembro, no Centro de Eventos Pro 
Magno. Paralelamente às feiras, será realizada a 1ª edição do PITCh - 
Prêmio de Inovação com Tecnologias Chaves, que visa reconhecer, gerar 
notoriedade e chancelar profi ssionais, empresas e universidades ou 
instituições cujas inovações foram capazes de gerar benefícios diretos 
à indústria e, consequentemente, à sociedade. Outras informações em:  
(www.nanotradeshow.com.br). 

G - Jovens Empreendedores
A quinta maior empresa de alimentos do mundo está recrutando jovens 
com espírito empreendedor para seus programas de Estágio, Trainee e 
Summer até o dia 2 de outubro. O foco da companhia está na busca de 
jovens com muita atitude e interessados em desenvolver uma carreira 
focada em entrega de resultados, inovação e qualidade. A empresa 
oferece aprendizagem na prática e exige que os candidatos saiam da 
zona de conforto e atuem como verdadeiros empreendedores, fazendo 
e não só apontando o erro. O Programa de Estágio recebe inscrições de 
graduandos de todas as áreas; o Summer é direcionado para estudantes 
de engenharia. Mais informações (www.eunakraftheinz.com).

H - Prática da Arbitragem
Com objetivo de discutir o presente e o futuro da prática da arbitragem, o 
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
promove o III Congresso Pan-Americano de Arbitragem, nos próximos 
dias 24 e 25, no Hilton Hotel. Ao todo 32 palestrantes e oito debatedores 
de 15 nacionalidades diferentes participarão dos painéis para abordar o 
que há de mais interessante e atual na arbitragem. Temas como ‘Casos 
em que há partes não signatárias à convenção de arbitragem’; ‘Como 
unconscious bias afeta hoje a Arbitragem Internacional e Comercial’; e 
‘Arbitragem e Corrupção: como proceder?’, são alguns pontos que serão 
debatidos. Mais informações: tel. 4058-0400  ou (www.ccbc.org.br).

I - Residência Médica
O prazo de inscrição para os Programas de Residência do Instituto Sírio-
Libanês de Ensino e Pesquisa termina no próximo dia 13. A primeira 
fase da seleção será realizada em oito capitais – Belém, Belo Horizonte, 
Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo 
– para garantir a abrangência nacional do processo seletivo e o acesso 
a uma diversidade maior de candidatos, sem a necessidade de grandes 
deslocamentos. Esta fase será composta por prova digital web objetiva de 
múltipla escolha. Os candidatos aprovados na primeira fase do processo 
seletivo farão a segunda etapa do processo seletivo no Hospital Sírio-

Libanês, no mês de dezembro. Mais informações e inscrição: (https://
iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/latosensu). 

J - Estágio no Governo
Após fi rmar convênio para administrar o programa de estágios do 
governo estadual, o CIEE está com inscrições abertas para processo 
seletivo unifi cado destinado ao preenchimento de vagas e formação de 
cadastro reserva para estágios em órgãos do Governo do Estado de São 
Paulo e no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na capital e mais 217 
municípios. Podem se candidatar estudantes do primeiro ao penúltimo 
semestre do ensino médio, da educação profi ssional de nível médio e do 
ensino superior de diversos cursos. Interessados devem se inscrever no 
site (www.ciee.org.br), na opção Estudantes e clicando no link Órgãos 
e entidades do Governo do Estado de São Paulo. 

K - Microscopia Eletrônica 
Estão abertas as inscrições para os cursos da Escola de Microscopia 
do Laboratório de Caracterização Estrutural, da UFSCar. As atividades 
são projetadas para pessoas que utilizam microscópio em laboratórios 
industriais, acadêmicos e governamentais, como engenheiros, técnicos, 
físicos, biólogos, médicos, dentistas, cientistas forenses e gerentes téc-
nicos. O curso de ‘Introdução à Microscopia Eletrônica de Varredura e 
Microanálise’, ocorre entre os próximos dias 26 e 28. Os processos de 
inscrição, programação, valores dos cursos e a relação de outras atividades 
oferecidas pela Escola de Microscopia estão publicados no site (www.
lce.dema.ufscar.br). Outras informações tel. (16) 3351-8536. 

L - Mercado de Açúcar
Representantes dos mais importantes e infl uentes produtores e ex-
portadores mundiais de açúcar da Índia, Tailândia, União Europeia e 
Brasil estarão reunidos no dia 7 de novembro, no Hotel Renaissance, 
para avaliar o comportamento futuro dos mercados mundiais dessa 
commodity, que depois de vivenciar anos de excedentes se encontram 
diante de um possível défi cit do produto. Essa questão - que deverá 
acarretar impactos na produção do etanol - será discutida no Seminário 
Internacional do Açúcar 2016. O encontro defi nirá a maneira como os 
grandes produtores de açúcar do mundo irão reagir nos próximos anos. 
Mais informações: (www.sugarseminar2016.com).

M - Designers e Artistas 
Oxford Porcelanas, maior fabricante de porcelana e cerâmica de mesa 
das Américas, apresenta o Prêmio Oxford Design, que busca um novo 
designer e artista brasileiro para assinar uma linha com a marca. O obje-
tivo é se posicionar como a única marca do segmento apoiadora da Nova 
Geração de Designers e Artistas de todo o Brasil. A partir do próximo 
dia 10, o site (www.premiooxforddedesign.com.br) estará disponível, 
para que os interessados façam sua inscrições e enviem propostas de 
estampas. As criações fi carão durante um período em votação popular. 
O vencedor receberá um prêmio em dinheiro, além de ver sua linha 
vendida no site ofi cial da empresa. 

N - Carro dos Sonhos
A Toyota do Brasil abriu inscrições da quinta edição do Carro dos Sonhos, 
concurso cultural de desenho da montadora. Os interessados poderão 
efetuar o cadastro pela internet, acessando o endereço: (toyota.com.
br/carrodossonhos) até 31 de janeiro de 2017. Os desenhos deverão ser 
entregues em qualquer concessionária Toyota no Brasil ou enviados por 
correspondência no endereço descrito no regulamento também até o 
limite da data de inscrições. A lista de concessionárias pode ser acessada 
pelo site do concurso no momento da inscrição. O concurso de arte irá 
premiar vencedores em três categorias por faixa etária: de quatro a sete 
anos, de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos.
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O resultado representa 
queda de 10,12 % em 
relação ao mesmo perío-

do de 2015, corrigida a infl ação 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
utilizado pelo governo para esta-
belecer as metas. É o pior resul-
tado desde agosto de 2009. Os 
dados foram divulgados, ontem 
(29), pela Receita Federal.

No acumulado do ano, a 
arrecadação federal somou 
R$ 816,188 bilhões, queda de 
7,45% na comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do, também corrigido o IPCA. 
É o pior resultado acumulado 
desde 2010. É o pior resultado desde agosto de 2009.

Infl ação dos 
aluguéis 
aumentou 
10,66% em
12 meses

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste de contratos de aluguel, 
acumulou em setembro uma 
infl ação de 10,66% no período 
de 12 meses. Segundo a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), essa 
é a taxa acumulada mais baixa 
desde abril deste ano (10,63%). 
Em agosto, o IGP-M havia acu-
mulado infl ação de 11,49%.

Avaliando-se apenas o mês de 
setembro de 2016, a taxa fi cou 
em 0,2%, acima do 0,15% de 
agosto deste ano, mas abaixo 
do 0,95% de setembro do ano 
passado.

A alta da taxa entre agosto 
e setembro foi influenciada 
pelos preços no atacado e pela 
construção civil. O Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que analisa o atacado, subiu de 
0,04% em agosto para 0,18% em 
setembro. O Índice Nacional de 
Custo da Construção cresceu de 
0,26% para 0,37% no período. 
E o Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo, 
recuou no período, ao cair de 
0,4% em agosto para 0,16% em 
setembro (ABr).

As criações brasileiras de 
suínos e galináceos cresceram 
em 2015 para o maior pata-
mar de suas séries históricas, 
divulgou ontem (29) o IBGE. 
A pecuária suína no Brasil 
chegou a 40,33 milhões de 
cabeças em 2015, com alta 
de 6,3% sobre 2014. Foi a 
primeira vez que o total de 
animais passou de 40 milhões. 
Quase metade da produção 
suína no Brasil está na região 
Sul, com 49,3%, e o Paraná é 
o estado com maior peso nesta 
atividade, com 17,7% de todo 
o rebanho nacional.

Desde 2005, o efetivo de 
galináceos (galos, galinhas,  
frangos, pintos e pintainhas) 
tem crescido no Brasil, com 
a exceção de 2012, quando 
a agropecuária brasileira 
foi afetada pelo tempo mais 
seco. Em 2015, com a redu-
ção do poder aquisitivo da 
população e o aumento do 
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Arrecadação de impostos e 
contribuições caiu 10,12 %

O governo federal arrecadou R$ 91,808 bilhões em impostos e contribuições em agosto de 2016
De acordo com a Receita, 

entre os principais fatores que 
infl uenciaram os números entre 
janeiro e agosto de 2016 estão 
o desempenho dos principais 
indicadores macroeconômicos, 
incluindo a produção industrial, 
com queda de 9,24% entre de-
zembro de 2015 e julho de 2016, 
e a venda de bens e serviços que 
teve impacto negativo de 9,64% 
na mesma comparação.

Houve ainda, no período, 
queda nas vendas de servi-
ços, de 4,79%, e no valor em 
dólares das importações, com 
decréscimo de 27,02%. A 
massa salarial nominal cresceu 
3,49% (ABr).

Rebanho suíno brasileiro cresce 
6,3% e passa de 40 milhões

preço da carne bovina contri-
buíram para que o país atingis-
se o recorde de 1,3 bilhão de 
frangos com um crescimento 
de 0,9% sobre 2014.

O Brasil é o terceiro maior 
produtor de galináceos do 
mundo, atrás apenas de Es-

tados Unidos e China, e é o 
maior exportador de carne de 
frango. Assim como os suínos, 
os galináceos estão mais con-
centrados na Região Sul e no 
estado do Paraná, com 45,4% 
e 24,3% da criação nacional, 
respectivamente (ABr).

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002828-80.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fer-
nando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) De Sisto Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ 
02.623.971/0001-12, que nos autos do Cumprimento de Senteça da ação MONITÓRIA 0000025-
66.2012.8.26.0010, requerida por UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, foi deferida a sua INTIMAÇÃO 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 14.875,01, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
Cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.                                                           29 e 30/09    

 Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016603-74.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus 
Encinas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MANOEL FERREIRA DOS SANTOS RG Nº 18.910.935, 
CPF Nº 030.052.208-85 que MOMENTUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA lhe ajuizou ação 
de Ordinário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 4.262,89, referente as despesas da taxa de 
conservação do lote 20 da Quadra HK, do Empreendimento Terras de Santa Cristina III, pois as deixou 
de pagar. Estando o réu eu lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 
de agosto de 2016.                                                                                                            29 e 30/09


