
Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sexta a segunda-feira, 30/12/2016 a 02/01/2017

Como defi nir o rumo da 
sua carreira em 2017?

Quantas vezes você 

já pensou em mudar 

o rumo da sua 

carreira, mas o tempo 

foi passando e tudo 

continuou igual? 

Principalmente quando 
chega o fi nal do ano, 
costumamos rever o pe-

ríodo que passou, nos envolver 
com o que desejamos no futuro 
e criar as famosas metas. O 
problema é que apenas força de 
vontade não é sufi ciente para 
mudarmos nossa realidade. 
Não é à toa que apenas uma 
pequena parcela das pessoas 
consegue definir objetivos 
mensuráveis e, mesmo assim, 
nem todos os atingem. Mas, 
porque isso acontece?

Na maioria das vezes, o 
motivo é simples: não que-
remos nos responsabilizar. É 
infinitamente mais cômodo 
esperarmos as coisas aconte-
cerem naturalmente do que 
assumirmos as rédeas das nos-
sas atitudes para chegarmos 
onde tanto desejamos. Pois, 
quando isso acontece, sem 
dúvida, você receberá créditos 
se der certo, mas também será 
responsabilizado se o contrário 
acontecer. 

Não tem nada de errado 
em adotar esse estilo de vida. 
O único problema é que sem 
assumir riscos e responsabili-
dades será muito mais difícil 
você chegar onde tanto deseja, 
se é que um dia irá chegar. 
Mas, não se desespere, você 
não está sozinho. Só para 
você ter uma ideia, segundo 
uma pesquisa realizada pela 
Dale Carnegie Training em 14 

países, incluindo o Brasil, 45% 
dos profi ssionais pretendem 
mudar de emprego em 2017, 
ou seja, quase metade da 
população está insatisfeita no 
trabalho ou na carreira. 

Se você se identifi ca com 
esse cenário, o que está te im-
pedindo de mudar? Até quando 
você irá continuar trabalhando 
direitinho, cumprindo suas ta-
refas e esperando ser demitido 
para trocar de emprego?

Lembre-se, vivemos em um 
país democrático, você não é 
obrigado a trabalhar em um 
lugar simplesmente porque 
um dia essa oportunidade 
apareceu na sua vida e você a 
recebeu de braços abertos.  Se 
hoje você não está feliz onde 
está, descomplique: pare de 
reclamar, peça demissão e pro-
cure outro trabalho para cha-
mar de seu! Analise os riscos e 
oportunidades e decida.

Não deixe que sua a realida-
de atual lhe impeça de crescer. 
Vislumbre novos caminhos, 
procure se conhecer melhor 
para tomar decisões mais as-
sertivas, defi na um foco, faça 
um plano, estabeleça onde 
você quer chegar. Assim que 
tiver essa clareza, você irá 
perceber que sua jornada será 
muito mais específi ca e suas 
chances de sucesso infi nita-
mente maiores. 

Então, o que está esperando 
para assumir o controle da sua 
carreira? Se responsabilize, 
se empodere e 2017 será o 
seu ano!
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A - Boletim da Educação
O ano letivo de 2016 já fi cou para trás. Mas estudantes, pais e respon-
sáveis ainda podem checar como foi o rendimento ao logo dos quatro 
bimestres escolares. No Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.
br) há um link exclusivo para a Secretaria Escolar Digital – SED. No 
espaço, é possível visualizar as notas e faltas, por bimestre, dos alunos 
matriculados na rede estadual. Para acessar a página, basta informar o 
ano letivo, registro do aluno (RA) e data de nascimento. Com base nessas 
informações, o sistema indicará a escola e turma do aluno. Após este 
processo, é preciso preencher o código da fi gura e clicar em “pesquisar”. 
O Boletim gerado poderá ser visualizado e exportado para PDF.

B - Tecnologia Contra Medos
A Samsung estreia a campanha global Launching People, sucesso 
mundial que busca estimular os consumidores da marca a ultrapassa-
rem os limites rompendo barreiras e vencendo as adversidades. É uma 
aposta na ação #BeFearless, que usa a tecnologia de realidade virtual 
do Gear VR para ajudar as pessoas a encararem e vencerem os seus 
medos: medo de altura e de falar em público. A Samsung desenvolveu 
aplicativos voltados para cada fobia e que podem auxiliar as pessoas 
a vencerem seus medos. Para fazer uso dos aplicativos, é necessário 
conectar o smartphone Samsung Galaxy compatível ao Gear VR. Logo 
depois basta selecionar “Loja” na tela inicial e localizar o aplicativo de 
medo de altura ou de falar em público. Para saber mais: (http://www.
samsung.com/br/launchingpeople/).

C - Operação Verão
Dentro das ações da Operação Verão – série de iniciativas voltadas ao 
bem-estar dos Clientes da Azul Linhas Aéreas Brasileiras neste verão – os 
Clientes que fi zerem check-in nos balcões da companhia em Viracopos, 

Guarulhos e Congonhas, ganharão amostra grátis de protetor solar 
SUNDOWN® (FPS 30). Cada viajante receberá uma unidade do produto 
– ao todo, a distribuição chegará a 100 mil amostras –, e a campanha é 
válida para todos os voos da Azul. A ação tem como objetivo reforçar 
a importância da proteção solar diária, principalmente no verão, que é 
uma estação em que normalmente as famílias fi cam mais expostas aos 
raios solares. Até os 18 anos de vida, crianças e adolescentes se expõem 
ao sol com maior frequência e intensidade do que os adultos.  

D - Moradias Populares 
Os interessados em uma das moradias populares do Governo do Estado 
têm até 24 de julho de 2017 para se candidatarem para as unidades 
habitacionais que serão contruídas no Centro. Serão destinadas 80% 
das unidades para inscritos que moram fora da área central, mas que 
trabalham nesta região. As 20% moradias restantes serão para interes-
sados que moram e trabalham na região central. O objetivo é aproximar 
a moradia do emprego e dos eixos de transporte de massa e reduzir o 
tempo de deslocamento dos trabalhadores. As inscrições devem ser feitas 
pelo site  (www.habitacao.sp.gov.br), no botão “Inscrições Abertas - Faça 
seu Cadastro PPP”. Até o momento, há 146 mil inscritos. 

E - Mega Liquidação
Tradicional período de promoções no calendário do varejo, as liquidações 
geralmente começam no primeiro fi nal de semana do ano, com o objetivo 
de acabar com o estoque de fi nal de ano. Atenta a movimentação do setor 
e buscando atender os consumidores que esperam por essa data, a Casas 
Bahia e o Pontofrio irão começar as ofertas nas lojas e sites no próximo 
dia 2. A partir desta segunda-feira, as duas bandeiras já contarão com 
promoções em diversos produtos, condições de pagamentos diferenciadas 
e durante todos os dias da semana novas ofertas surgirão. 

F - Melhor Sommelier 
O concurso “O Melhor Sommellier do Brasil”, está em sua etapa fi nal.  A 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, organização que certifi ca e 
promove os vinhos da região do Alentejo, anuncia os nove fi nalistas do 
concurso, promovido ao longo do mês de setembro, nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vitória. Promovidas pelos Vinhos 
do Alentejo, a missão do concurso é revelar talentos brasileiros na área 
de vinhos. A segunda fase terá lugar na região vitivinícola Alentejana, 
em Portugal, e irá constar de visitas a várias vinícolas daquela região, 
terminando num teste prático onde um juri bem credenciado levará a 
cabo a difi cil tarefa de escolher “O Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo 
no Brasil – 2016”. Mais informações: (www.vinhosdoalentejo.pt). 

G - Vitória dos Genéricos
A possibilidade de economia sem riscos, proporcionado pelos medica-
mentos genéricos, está fazendo com que grande parcela da população 
já considere essa opção na hora da compra. Os dados são resultados da 
pesquisa Análise do perfi l de compra dos consumidores de medicamen-
tos, realizada pelo Instituto Febrafar. Segundo a pesquisa o número de 
brasileiros que consideram essa opção na hora da compra é bastante 
expressivo, sendo que 37% dos consumidores apontara que adquiriram 
medicamentos dessa modalidade, outros 32% compraram os de marcas e 
31% compraram uma mescla dos dois tipos. A pesquisa também aponta 
a prioridade que o consumidor está dando ao preço em relação à marca 
na hora de adquirir medicamentos. 

H - Certifi cado Digital 
De acordo com estudo feito pela Associação Nacional de Certifi cação 
Digital (ANCD), o Brasil é um dos países que mais utiliza o certifi cado 
digital em diversos setores econômicos. Uma das principais conclusões 
desse trabalho mostra que 71% do total do PIB de 2015, que foi de R$ 
5,9 trilhões, tiveram em sua geração a participação da certifi cação digi-
tal. Ou seja, o Certifi cado Digital já é utilizado por quase três terços da 
economia. A certifi cação digital tem proporcionado inúmeros benefícios 
para os cidadãos e para as instituições que passam a adotá-lo. Com a 
certifi cação digital é possível utilizar a Internet como meio de comu-
nicação segura para a disponibilização de diversos serviços com maior 
agilidade, facilidade de acesso e substancial redução de custos. Saiba 
mais em (www.ancd.org.br).
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O Ministério da Saúde acaba 
de fechar novo contrato para 
transporte de medicamentos e 
outros produtos do SUS. Quem 
assume esse serviço agora é a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos que apresentou 
preço menor. A mudança deve 
reduzir o custo para entrega 
dos insumos de saúde em todo 
território nacional.

Para a contratação da nova 
prestadora de serviço, o Mi-
nistério da Saúde fi cou aten-
to às novas oportunidades, 
com o objetivo de seguir os 
princípios da economicidade, 
vantajosidade, eficiência e 
efi cácia nas novas contrata-
ções realizadas pela pasta. A 
medida é mais uma estratégia 
da gestão do ministro Ricardo 
Barros para melhorar a gestão 
e aumentar a efi cácia do ser-
viço prestado.

Os Correios passam a ge-
renciar o serviço no Ministério 
da Saúde a partir do dia 24 
de fevereiro. A empresa fi ca 
responsável por realizar o 

Os Correios passam a gerenciar o serviço no Ministério da 

Saúde a partir do dia 24 de fevereiro. O presidente de Cuba, 
Raul Castro, apelou para o 
aumento do investimento 
estrangeiro e da austeridade 
para atingir um crescimento 
econômico de 2% em 2017, 
após não conseguir alcançar 
as previsões para este ano. 
Durante discurso que fechou 
a última sessão plenária da 
Assembleia Popular Nacional, 
Castro disse que “no meio das 
dificuldades continuaremos 
a executar programas de 
investimento com base no 
desenvolvimento sustentável 
da economia nacional”.

Segundo ele, para Cuba 
alcançar o crescimento eco-
nômico em 2017 é preciso 
garantir as exportações, bem 
como sua cobrança, aumentar 
a produção local para substituir 
importações, reduzir os gastos 
que não são imprescindíveis e 
usar racional e efi cientemente 
os recursos disponíveis. Após 

pedir aumento de investimen-
to estrangeiro na Ilha, Castro 
ainda expressou insatisfação 
com o progresso da área con-
siderada vital para a economia 
cubana. Ele afi rmou que tem 
acontecido “atrasos excessivos 
e frequentes nos processos de 
negociação”.

O presidente cubano também 
defendeu o fi m da “mentalida-
de ultrapassada e intolerante” 
contra o capital estrangeiro e 
“repleta de falsos medos”. Para 
o orçamento de 2017, o cuba-
no advertiu que “persistem as 
tensões fi nanceiras e desafi os” 
que poderão “incendiar-se” em 
determinadas circunstâncias. 
No entanto, Castro não des-
cartou que a economia cubana 
possa “crescer” e que o PIB 
aumente moderadamente em 
2%, após ter diminuído 0,9% em 
2016, representando a primeira 
recessão registrada na Ilha em 
23 anos (ANSA).

Em 2015, no mesmo perí-
odo, a alta foi de 10,54%. 
Os dados foram divul-

gados  pela Fundação Getúlio 
Vargas. Este mês, a alta foi de 
0,54% e, em dezembro do ano 
passado, a variação havia sido 
de 0,49%. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) apresen-
tou taxa de variação de 0,69%. 
No mês anterior, a taxa foi de 
-0,16%.

O Índice de Bens Finais variou 
-0,26% em dezembro. Em no-
vembro, este grupo de produtos 
mostrou variação de -0,82%. 
Contribuiu para o avanço o 
subgrupo alimentos in natura, 
cuja taxa de variação passou de 
-8,90% para -5,04%. No grupo 
Bens Intermediários, o índice 
variou 0,53%. Em novembro, a 
taxa foi de -0,43%. O principal 
responsável por este resultado 
foi o subgrupo combustíveis e 

O IGP-M apresentou variação acumulada de 7,17%

entre janeiro e dezembro.
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Índice que reajusta o aluguel 
varia 7,17% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que reajusta os alugueis, apresentou variação acumulada 
de 7,17% entre janeiro e dezembro

grupo habitação (0,26% para 
-0,62%).

Apresentaram decréscimo em 
suas taxas de variação os grupos: 
Transportes (0,53% para 0,45%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,63% para 0,60%) e Comuni-
cação (0,40% para 0,12%). 

Em contrapartida, apresenta-
ram acréscimo os grupos: Ali-
mentação (-0,07% para 0,21%), 
Educação, Leitura e Recreação 
(0,32% para 1,16%), Despesas 
Diversas (0,14% para 1,04%) e 
Vestuário (0,14% para 0,36%). 
O Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) registrou, 
em dezembro, taxa de variação 
de 0,36%. No mês anterior, este 
índice variou 0,17%. O índice 
relativo a Materiais, Equipa-
mentos e Serviços registrou 
variação de 0,15%. No mês 
anterior, a taxa havia sido de 
-0,05% (ABr).

lubrifi cantes para a produção, 
cuja taxa de variação passou de 
-3,82% para -0,51%.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) registrou variação 
de 0,20%, em dezembro, ante 

0,26%, em novembro. Quatro 
das oito classes de despesa 
componentes do índice regis-
traram decréscimo em suas 
taxas de variação. A princi-
pal contribuição partiu do 

Correios distribuirão 
medicamentos para o SUS

transporte aéreo e terrestre 
para o fornecimento de insumos 
estratégicos de saúde, medica-
mentos e termolábeis – perecí-
veis ou não – biológicos ou não; 
vacinas; soros; kits calamidade; 
equipamentos; hospitais de 
campanha; geradores; alimen-

tos, entre outros. 
A instituição, além de ser uma 

empresa pública, apresenta 
um comprometimento em ofe-
recer serviços de qualidade, 
que atendam plenamente às 
necessidades dos clientes (Ag.
Saúde).

Cuba pede investimento 
estrangeiro

Brasília - O presidente Michel Temer 
afirmou acreditar que a partir do segundo 
semestre do ano que vem o desemprego 
comece a cair. “Não quero iludir ninguém, 
mas esse será um tema que começará a ser 
efetivado, consolidado, (...) pensando o que 
temos de projeções, que a partir do segundo 
semestre do ano que vem é muito provável 
que o desemprego venha a cair em função das 
medidas que nós estamos tomando”, disse. 

Segundo Temer, o governo sabe da “angústia 
do desemprego”. “É uma coisa que perturba 
as pessoas no nosso país. Cria sentimento de 

instabilidade muito grande”, afi rmou. Ao fazer 
um balanço das ações de governo, Temer disse 
que “2017 será efetivamente um ano novo e não 
será a continuação de 2016” e que o Executi-
vo começou o combate à recessão, que deve 
continuar apenas no começo de 2017. 

“Mas 2017 será efetivamente o ano novo, 
será um ano que, se Deus quiser, vamos vencer 
a crise, e vencendo a crise, saindo da reces-
são, obtendo crescimento, naturalmente você 
tem a empregabilidade”, disse. O presidente 
pediu ainda uma mentalização positiva aos 
brasileiros na virada do ano (AE). 

Desemprego pode cair a partir do 2º semestre

UPAs com 
menos médicos

Brasília - Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) poderão 
funcionar com um número 
menor de médicos do que o 
mínimo exigido atualmente. 
A mudança, anunciada nesta 
quinta-feira, 29, pelo ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, é 
a estratégia encontrada pela 
pasta para tentar colocar em 
operação unidades que estão 
construídas e que estão fecha-
das por falta de interesse dos 
municípios.

No modelo mais simples, 
UPAs poderão funcionar com 
apenas dois profi ssionais. Me-
tade do que o obrigatório no 
modelo em vigor. “É melhor 
dois médicos do que nenhum”, 
respondeu o ministro, ao ser 
questionado se a alteração não 
colocaria em risco a qualidade 
de atendimento. “O Brasil pre-
cisa cair na real. Os municípios 
não têm capacidade de contra-
tar médicos. É melhor do que 
UPA fechada”, concluiu (AE).

Homicídios de 
pessoas LGBT

O número de homicídios de pessoas 
gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais deve crescer em 2016 e 
superar as ocorrências dos últimos 
anos. A tendência é revelada pelo 
Grupo Gay da Bahia,  que anualmente 
elabora o Relatório de Assassinatos 
LGBT no Brasil. Dados preliminares 
do levantamento apontam que o ano 
deve ser fechado com o total aproxi-
mado de 340 mortes, maior número 
registrado nos últimos anos.

“No ano passado (2015), foram 
318 mortes. Até agora, estamos com 
329 mortes, mas temos alguns casos 
aguardando confi rmação e o ano 
deve ser fechado com aproximada-
mente 340 mortes. Em 36 anos que 
monitoro os dados, nunca chegamos 
a esse número”, afi rmou Luiz Mott, 
antropólogo fundador do Grupo Gay 
da Bahia (GGB) (ABr).


