
Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sexta-feira, 23 de dezembro de 2016

Uma boa lição para 
aprender com as

festa de fi nal de ano
É bem provável 

que nos dias atuais 

poucos se lembrem do 

real signifi cado das 

festividades de fi nal de 

ano

A luz do Natal, que deve-
ria ser o da esperança, 
do nascimento de uma 

nova forma de convivência, 
harmonia e paz, foi perdendo 
o seu brilho para o consumis-
mo, e acabou sendo escondida 
nas costas das compras de 
presentes e mais presentes. O 
caminho que este período de 
festas vem seguindo, que devia 
ser de refl exão em relação ao 
ano que passou, com o intuito 
de abrir uma estrada para um 
ano melhor e com mais amor, 
continua o mesmo? Ou essa 
ideologia de venda e compra 
mudou a rota?

No judaísmo, há também 
uma festa das luzes, celebrada 
simultaneamente com o Natal, 
são os oito dias de Hanukkah. 
Festa que teve origem no ano 
de 165, antes da era comum, 
quando a terra de Israel foi 
dominada pelos gregos- sírios 
e o rei Antiocos, do qual era 
sucessor do Alexandre, O 
Grande. Naquela época, a con-
quista do território israelense 
não foi apenas militar, mas 
sim da própria cultura, havia 
o desejo de helenizar todos 
os judeus. 

Foi quando, em busca de 
defender e preservar a cultura 
judaica, houve a revolta dos 
macabeus, que pertenciam 
às famílias dos sacerdotes 
do segundo grande templo 
de Jerusalém, e mesmo sem 
experiência em combate mi-
litar, enfrentaram o império 
dominante e conquistaram 
uma vitória milagrosa, preser-
vando toda a tradição além da 
autonomia nacional.

Quando se olha toda a dis-
puta que aconteceu naquela 
época e se observa a realidade 
que se vive hoje, o embate 
ideológico entre o judaísmo 

e o helenismo volta na forma 
do combate tradição e con-
sumismo. Em uma sociedade 
direcionada cada vez mais para 
o capitalismo, que durante 
os meses valoriza o sucesso 
individual, e a felicidade é 
entendida como meramente 
satisfação dos prazeres, essas 
festas das luzes, o Hanukkah e 
o Natal, devem revelar no fi nal 
de ano que a felicidade deve ser 
interior, e não exterior. 

No judaísmo, na festa de 
Hanukkah, se fala da vitória 
da luz sobre as trevas. Luz que 
seria a verdade que permite, 
que possibilita, essa felicida-
de interior. E as trevas, que 
tem o papel de agir de forma 
despótica, dizendo que a pes-
soa deve ser o que os outros 
querem que ela seja. Mas isso 
não quer dizer que não se deve 
dar presentes nessa época do 
ano. Reconhecer o verdadeiro 
signifi cado do Hanukkah, do 
Natal, torna a entrega mais 
verdadeira, uma manifestação 
do amor que deve haver entre 
as pessoas. 

De acordo com o judaísmo, 
se costuma presentear uns 
aos outros, e isso, em hipó-
tese alguma, descaracteriza a 
felicidade interna. O que está 
errado é o pensamento que o 
presente produz o amor, sendo 
exatamente o contrário. En-
tregar uma lembrança para al-
guém é consequência do amor. 
Quanto mais doamos ao outro, 
mais o amamos. Talvez esse 
seja um bom momento para 
se praticar os ensinamentos 
dessa época do ano, e entregar 
alguns presentes para os mais 
necessitados.  Separar um dos 
muitos presentes ganhos e 
compartilhar com aquele que 
nada tem. 

Assim as luzes judaicas e 
cristãs brilharão mais. 
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A - Contas com a Sabesp 
Hoje (23) é o último dia para os clientes da Sabesp que estão em débito  
renegociar suas contas em atraso com condições facilitadas e começar 
2017 em dia. Entre 8h00 e 17h00, cinco vans estão instaladas em pontos 
de grande circulação no centro e nas zonas sul e leste, oferecendo parce-
lamento do saldo devedor e o abatimento de juros. Quem preferir, pode 
negociar sua conta em atraso pelo telefone. Para moradores da capital e 
da Grande São Paulo, o número é o 0800 011 9911. Para as cidades do 
interior paulista e do litoral, o telefone é o 0800 055 0195.

B - Escolas de Negócios 
Um ranking realizado pela revista britânica Times Higher Education 
apontou as faculdades que mais aparecem no currículo dos vencedores do 
prêmio Nobel, entre elas estão as Universidades de Stanford e Colombia, 
nos Estados Unidos, instituições parceiras da IBE-FGV. Os profi ssionais 
que procuram diferenciação no currículo e uma chance de impulsionar 
a carreira com graduação em universidades estrangeiras, podem apro-
veitar as condições especiais para cursar os Módulos Internacionais da 
IBE-FGV. Mais informações no tel. 4583-8304 ou (www.ibe.edu.br). 

C - Saúde da Pessoa Idosa 
O curso de especialização em envelhecimento e saúde da pessoa idosa 
da UFSCar, sob coordenação do professor José Rubens Rebelatto, 
lançará em 2017 sua versão à distância. O objetivo é oferecer subsídios 
teóricos e práticos e condições necessárias para atuação no âmbito da 
revitalização e reabilitação de indivíduos com idade superior a 60 anos. 
O curso é dirigido à pessoas graduadas em Fisioterapia, Educação Física, 
Gerontologia, Terapia Ocupacional e Enfermagem. Devem ter experiência 
mínima de uso de computador e ter acesso à internet como pré-requisito 
para participar, bem como disponibilidade de 6 a 10 horas semanais para 
dedicação ao curso. Mais informações podem ser encontradas no site 
(www.portaldoidosoativo.ufscar.br). 

D - Disney Magical Run
A 3ª edição da Disney Princesa Magical Run promete trazer as aventuras 
das Princesas da Disney para o Jockey Club de São Paulo. O evento 
ocorre no dia 13 de março e tem duas opções de percursos, a caminhada 
com 3km e a corrida de 7km. O evento é uma experiência temática, em 
que os participantes podem vivenciar a magia da Disney em família, ter 
uma experiência saudável por meio de uma prática esportiva e também 
aproveitar para se divertir e usar sua fantasia preferida. O objetivo é 
o de associar o esporte ao lazer e levar entretenimento e a magia da 
Disney aos participantes. Mais informações e inscrições pelo site (www.
disney.com.br/princesamr). 

E - Investidores no ABC
Há 21 anos no mercado brasiliense, a rede Pizza Cesar acaba de aderir 
ao mercado de franquias e busca por investidores no interior paulista. 
Com oito unidades próprias no DF, a marca deseja conquistar capila-
ridade no ABC paulista. O plano contempla a abertura de 20 unidades 
no decorrer de 2017. “A região tem o cenário ideal para situar a Pizza 
Cesar. Se fi xar no local e tornar-se referência no setor de alimentação é 
uma meta da rede para o próximo ano”, afi rma Leonardo Ramos, diretor 

de expansão da marca. O investimento para abrir uma unidade da rede 
é a partir de R$ 500 mil e o faturamento médio de R$ 150 mil. Outras 
informações: (www.pizzacesar.com.br). 

F - Motociclismo Nacional 
Entre os dias 26 e 29 de janeiro, no Riocentro, acontece o Salão Moto 
Brasil 2017 - Rio de Janeiro. Pelo 3° ano o evento, um dos mais impor-
tantes eventos do segmento no Brasil, tem como uma das principais 
atrações o Bike & Art Show, uma “galeria” de arte que reúne as principais 
tendências e importantes nomes da customização de motocicletas. Serão 
mais de 1.200 m² de área destinada à exposição de todo tipo de arte 
relacionada ao motociclismo (pinturas, esculturas, fotografi as, tanques 
e capacetes customizados, peças artesanais e gravação em metais) e 
a temática é “feito à mão”. Haverá o concurso de motos customizadas, 
assinadas por respeitados customizadores, sendo que público poderá 
votar por meio de terminais digitais no próprio local. Saiba mais em 
(www.salaomotobrasil.com.br).

G - Exportação de Peças
A Ford inaugurou um centro de distribuição de exportação de peças 
produtivas na Bahia, na cidade de Simões Filho, com instalações de pa-
drão internacional para agilizar o envio de itens locais para sete fábricas 
da marca no mundo. Com ele, a Ford torna-se a primeira montadora 
automotiva no Nordeste a usar o novo conceito de exportação, em que  
todo o processo é feito dentro de uma área alfandegada, trazendo mais 
velocidade, controle e  competitividade para a operação. Instalado no 
entreposto aduaneiro Columbia, com 1.500 m², o novo armazém possui 
área de escritório e docas virtuais para depósito de contêineres. 

H - Bolsa na Alemanha
O German Chancellor Fellowship Programme, patrocinado pela Alexander 
von Humboldt Foundation, oferece oportunidade de bolsa nas áreas de 
Química, Geociências e Ciências Sociais aos interessados em aprofundar 
conhecimentos na Alemanha. O prazo de submissão está programado 
para iniciar em 15 de março. Os candidatos devem ter ensino superior 
concluído há menos de 12 anos, experiência de liderança e de trabalho 
nos setores de política, economia, mídia, administração e cultura e ter 
interesse em desenvolver projeto em instituição de sua escolha, pelo 
período de um ano. Mais informações (https://www.humboldt-foundation.
de/pls/web/docs/F29497/programme_information.pdf).

I -  Cálculos Trabalhistas
Com o objetivo de apontar a importância dos Cálculos Trabalhistas no dia 
a dia de quem pretende atuar na área trabalhista, o CERS Corporativo 
acaba de lançar o curso de Cálculos Trabalhistas, que une a prática e a 
teoria dos principais cálculos decorrentes do contrato de trabalho, in-
clusive rescisão e indenizações. As aulas são ministradas pela advogada 
Kelly Amorim, professora de Direito e Processo do Trabalho e prática 
trabalhista. A carga horária desse curso é de 10 horas, divididas em 
cinco encontros de 2 horas cada. E o custo é de R$ 102. O aluno poderá 
assistir a cada aula até duas vezes, no horário que achar conveniente. 
Para tanto, basta possuir um computador e acesso à internet banda 
larga. Mais informações no site: (www.cers.com.br).

J - Conferência em Cambridge
O prazo de inscrições para o HackBrazil (www.hackbrazil.com), competição 
anual que reúne profi ssionais e estudantes de diferentes ramos, como hackers, 
makers, inventores ou designers, buscando resolver problemas locais através 
de soluções nas áreas de tecnologia e inovação, foi estendido até o próximo 
dia 30. Dois grupos vencedores, de até três membros, serão escolhidos para 
apresentar seus projetos na terceira edição da Brazil Conference (www.
brazilconference.org), iniciativa de alunos brasileiros das universidades de 
Harvard e MIT, em Cambridge, Massachussets, que debate e compartilha ideias 
produtivas sobre o Brasil. O evento contará com a presença de importantes 
lideranças dos setores público e privado em diferentes áreas. 

K - Educação no Campo
Em 2017, acontecem simultaneamente na UFSCar o I Seminário Interna-
cional e o IV Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Educação 
no Campo. Serão discutidas, entre os dias 26 e 28 de julho, as Políticas 
Educacionais para o meio rural, sob o panorama geral da educação 
no campo no Brasil e na América Latina, com destaque para Cuba e 
Colômbia. Interessados em apresentar pôsteres, resumos expandidos, 
relatos de experiência e trabalhos completos podem se inscrever até 
o dia 31 de março, por meio do site (www.semgepec.ufscar.br). Estu-
dantes, pesquisadores, profi ssionais da área e demais interessados no 
tema podem participar. Aqueles que desejam se inscrever como ouvintes 
podem realizar a inscrição até o início do evento. 

L - Produção de Motores
A Comau, empresa ítalo-brasileira da área da tecnologia e inovação, 
referência mundial em sistemas de automação, robótica e linhas de 
produção, desenvolveu a nova linha de produção da família global de 
motores Firefl y da Fiat Chrysler Automobiles, na planta de Betim. A 
linha começou a ser instalada em maio de 2015 e iniciou a operação em 
setembro de 2016, com capacidade para produzir 400 mil motores/ano. 
Inicialmente esses motores serão empregados no novo Fiat Uno e no 
Mobi, mas posteriormente serão incorporados a outros veículos da marca 
Fiat. Inteiramente desenvolvida no Brasil, a linha é uma solução fl exível, 
com alto nível de tecnologia, composta por robôs, câmeras integradas, 
sistemas de aperto e estações de montagem que fazem, em sua maioria, 
todas as atividades de forma automática (www.comau.com). 

M - Lugares para Visitar 
A prestigiada publicação Travel + Leisure conversa por meses com seus 
especialistas em viagens para formatar a lista dos 50 melhores para visitar. 
Levando em consideração notícias e eventos, a revista reconheceu que as 
pessoas vão viajar por toda parte para experimentar a gastronomia. Na 
introdução de sua lista de 2017, a Travel + Leisure já indica que em 2017 
o viajante tem de incluir Jerusalém na lista de destinos por sua fantástica 
gastronomia e também menciona outros locais como Oslo, por sua cultura 
de café, Belgrado, pela cerveja artesanal, e Valle de Guadalupe, pelos 
cobiçados vinhos. Veja a lista na íntegra em (https://goo.gl/tpxclO).

N - Avianca em Foz
A Avianca Brasil informa que iniciará operações regulares em Foz de Iguaçu 
a partir do dia 6 de março. O novo destino será atendido com voos diários, 
diretos, de e para o aeroporto internacional de Guarulhos. Localizada no 
extremo oeste do Paraná, Foz possui cerca de 260 mil habitantes e é con-
siderada um dos 100 municípios mais ricos do Brasil. Seu aeroporto fi ca 
próximo às famosas Cataratas do Iguaçu, a 13 km do centro da cidade. O 
novo voo, de numeração 6184, partirá de Guarulhos às 12:20, chegando ao 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas às 14:10. No sentido 
inverso, o voo 6185 partirá da cidade paranaense às 14:43, aterrissando 
em São Paulo às 16:30. A operação será efetuada com aeronaves Airbus 
A320. Outras informações: (www.avianca.com.br).

A - Contas com a Sabesp 
Hoje (23) é o último dia para os clientes da Sabesp que estão em débito  

de expansão da marca. O investimento para abrir uma unidade da rede
é a partir de R$ 500 mil e o faturamento médio de R$ 150 mil. Outras
informações (www pizzacesar com br)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171

A estimativa de queda para 
este ano foi revisada para 
3,4%, ante 3,3%, previs-

tos em setembro. As projeções 
constam do Relatório de Infl a-
ção do quarto trimestre, divul-
gado ontem (22)  pelo BC.

Segundo o relatório, a nova 
projeção para 2017 é “con-
sistente com a probabilidade 
maior de que a retomada 
da atividade econômica seja 
mais demorada e gradual que 
a antecipada previamente”. 
Para 2016, a previsão para a 
produção agropecuária é de 
recuo de 5,9%, ante estimativa 
anterior de 2,2%. A projeção A estimativa para a expansão do PIB passou de 1,3% para 0,8%.

Desemprego e dívidas 
deixam consumidor 
mais cauteloso 

Em 2016, os economistas acer-
taram em cheio. Não foi um ano 
fácil. Os índices de desemprego 
subiram, o PIB recuou, a projeção 
de crescimento diminuiu a cada 
mês e, com esse cenário, a expec-
tativa de vendas do comércio para o 
Natal não podia ser diferente. Uma 
pesquisa feita pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
aponta que os consumidores devem 
gastar até 5% menos no Natal deste 
ano, em comparação com 2015.

De acordo com o professor da 
IBE-FGV, Paulo Ferreira Barbosa, 
diante do panorama atual os con-
sumidores adotaram uma postura 
cautelosa na hora de comprar. 
“Terminamos o ano com mais 
pessoas desempregadas e, conse-
quentemente, mais endividadas. 
Muitos não conseguem pagar nem 
as contas essenciais, como água e 
luz, sem falar a dívida com a casa 
própria, cheque especial e cartão 
de crédito”, diz.

Até mesmo quem não está nessa 
situação acaba fi cando inseguro 
e, com isso, prefere gastar me-
nos. Para não entrar em 2017 no 
vermelho, a dica do especialista é 
priorizar o pagamento das dívidas e 
reduzir os gastos. “Se for comprar, 
opte pelo pagamento à vista. Se 
a pessoa é uma compradora por 
impulso, o conselho é até drástico, 
mas o ideal é evitar frequentar lu-
gares que incentivem o consumo”, 
alerta (CNDL). 

O Banco Central (BC) pas-
sou a projetar infl ação dentro 
da meta este ano, com redução 
em 2017. A estimativa para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
fi cou 6,5%, no limite da meta de 
infl ação para 2016. A informa-
ção é do Relatório de Infl ação 
do quarto trimestre, divulgada 
onteme (22), pelo BC. A nova 
estimativa está 0,1 ponto per-
centual abaixo da divulgada 
em setembro (6,6%). 

A meta de inflação tem 
como centro 4,5% e limite 
superior de 6,5%, neste ano. 
Para o próximo ano, o teto 
é 6%, mas a projeção do BC 
indica infl ação no centro da 
meta (4,5%). A estimativa 
para 2017 é 4,4%. Em 2018, 
a expectativa é infl ação ainda 
mais baixa, em 3,6%. A proba-
bilidade estimada de a infl ação 
ultrapassar o limite superior 
da meta em 2016 é estimada 
em 45% e, em 2017, de 12%. 

A estimativa para o IPCA fi cou 6,5%, no limite da meta de 

infl ação para 2016.
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Banco Central reduz projeção para 
crescimento da economia em 2017
O Banco Central (BC) reduziu a projeção para o crescimento da economia no próximo ano. A estimativa 
para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos o país, 
passou de 1,3% para 0,8%

para o desempenho da indústria 
passou de 3,3% para 3,5% de 
retração. O setor de serviços 
deverá retrair 2,5%, ante pro-
jeção anterior de 2,7%.

A estimativa para a retração 
dos investimentos (Formação 
Bruta de Capital Fixo) piorou 
de 8,7% para 10,1%. A projeção 
para a queda dos consumos das 
famílias é 4,2%, ante 4,4% pre-
vistos anteriormente. Em 2017, 
a produção agropecuária deve-
rá crescer 4%, a indústria 0,6% 
e o setor de serviços 0,4%. A 
estimativa para os investimen-
tos é de 0,5% e para o consumo 
das famílias, 0,4% (ABr).

Infl ação dentro da meta este 
ano, e em 4,4% em 2017

Para 2018, a probabilidade está 
em torno de 4%.

Essas projeções fazem parte 
do cenário de referência, em 
que o BC supõe a manutenção 
da taxa básica de juros, a Selic, 
em 13,75% ao ano e o câmbio em 
R$ 3,40. O BC também divulga 
as previsões feitas com base 

no cenário de mercado, com 
estimativas de analistas eco-
nômicos para a Selic e a taxa 
de câmbio. Neste cenário, a 
infl ação também fi cará no teto 
da meta (6,5%) este ano e cairá 
para 4,7%, em 2017. Em 2018, a 
projeção é que a infl ação fi cará 
em 4,5% (ABr).


