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É tempo de fortalecer 
as habilidades e
as competências

Não será em 2017 que 

o país sairá da crise, 

mas a expectativa por 

uma reação favorável 

na economia tem 

melhorado

A taxa Selic começa a cair 
mais acentuadamente, 
porém ainda existe 

uma certa indisponibilida-
de de crédito por medo da 
inadimplência, e consequen-
temente, os juros continuam 
exageradamente altos devido 
ao spread aplicado pelo setor 
fi nanceiro.

Trazendo o ditado popular 
“vamos arregaçar as mangas”, 
pois é um novo ano, um novo 
começo, e que deverá ser 
somente o refl exo da crise: 
façamos uma corrente positiva. 
Quando todos tiverem pelo 
menos um pouco de otimismo, 
a situação pode melhorar, 
mas quando todos falam em 
crise, fortalece a crise. Cito 
uma antiga frase britânica, 
cuja tradução é: “Não devem 
ser ouvidos os que costumam 
dizer que a voz do povo é a voz 
de Deus, pois a impetuosidade 
do vulgo está sempre próxima 
da insânia”.

Agora é o momento para os 
profi ssionais fortalecerem suas 
habilidades e suas competên-
cias. Em época de crise, existe 
uma grande demanda de vagas 
no mercado de trabalho por 
profi ssionais diferenciados e 
atualizados.

Qual é o perfi l de profi ssional 
que as empresas procuram? 
As empresas se interessam 
por atitudes específi cas no 
momento de selecionar um 
colaborador. São elas: habili-
dade de comunicação, inte-
resse, facilidade de trabalho 
em equipe, estar pronto para 
aceitar desafios diferentes, 
além de ser comprometido e 
competitivo. 

O motivo das empresas 
em contratar funcionários 
competitivos é porque eles 
têm desejo de se superar e 
não apenas de exibir seus co-

nhecimentos técnicos, o que 
é muito peculiar à geração Y. 
Por outro lado, os profi ssionais 
que estão trabalhando – hoje, 
mais do que nunca – continua-
rão nas empresas aqueles que 
realmente fi zerem a diferença. 
As atitudes e as ações contam 
mais do que a descrição exata 
do cargo.

Os profi ssionais aperfeiçoa-
dos, reciclados, fl exíveis, res-
ponsáveis, criativos para supe-
rar situações difíceis, capazes 
de trabalhar em equipe e de 
agregar valor à marca estarão 
com os empregos garantidos, 
principalmente, aqueles que 
poderão assumir funções dos 
que já saíram. Os que pensam 
“não ganho a mais para fazer 
isso” ou “isso está longe das 
tarefas que exerço” estão ne-
gando o reconhecimento como 
um bom profi ssional e estarão 
rapidamente amargando um 
desemprego.

Nesta linha é bom frisar que 
nas empresas, as funções con-
tinuam as mesmas, contudo em 
menor número de pessoas para 
executá-las. São constantes as 
atualizações dos organogramas 
e nenhum colaborador pode 
se dar ao luxo de fi car restrito 
ao que sempre fez nos tempos 
das “vacas gordas”, quando os 
custos absorviam os erros, in-
competências e desperdícios. 

Os tempos são outros, a 
crise mudou a perspectiva 
das empresas e ninguém é 
mais exclusivo. Todos devem 
sair do seu quadrado e ter 
uma visão horizontalizada da 
empresa, pois a visão vertical, 
não tem mais espaço no mundo 
corporativo.

Esteja pronto para desempe-
nhar as qualidades destacadas 
e ser um profi ssional que toda 
empresa deseja. Pondo-as em 
exercício, o crescimento e o 
sucesso serão conduzidos à 
você naturalmente.
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A - Educação Executiva
A FGV realiza entre os próximos dias 6 a 10, a Semana de Educação 
Executiva, oferecendo palestras gratuitas com especialistas para abordar 
os seguintes temas: Marketing digital em 2017: tendências e certezas; 
Construindo e liderando; Como lidar com pessoas difíceis; Neurobusi-
ness; Sonhar alto, pensar grande; As relações internacionais da Lava 
Jato; Diversidade como diferencial competitivo: como se Tornar o nº1; 
O papel do CFO na crise. As palestras ocorrem a partir das 19h00, na 
Rua Itapeva, 432. As inscrições são limitadas, por ordem de chegada e 
o espaço é sujeito à lotação. Inscrições pelo (http://mgm-saopaulo.fgv.
br/eventos/3-semana-educacao-executiva-de-06-10-de-fevereiro).

B - Profi ssional de Finanças
Com a atual situação do mercado nacional, um profi ssional ganhou mais 
importância no planejamento estratégico das empresas. Trata-se do 
CFO(Chief Financial Offi cer). Pensando nisso, hoje (31), a partir das 19h00, 
a Faculdade Fipecafi  realiza um evento que terá como tema ‘O papel do CFO 
Estratégico nas empresas’. O palestrante é CFO da Aminoagro – Companhia 
Brasileira de Fertilizantes, Aser Gonçalves Jr. A moderação do evento será 
feita pela dra. Luciane Reginato, do curso de MBA Controller da instituição. 
O evento, gratuito, é destinado a estudantes e profi ssionais de Controller 
e da área fi nanceira, acontece no auditório da Rua Maestro Cardim, 1.170. 
Para confi rmar participação, e-mail para (confi rma.evento@fi pecafi .org). 

C - Comunidade Freelancers
A Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a 
América Latina, acaba de lançar, em parceria com freelancers de sua 
base, o Vida Freela. O projeto, voltado tanto para profi ssionais iniciantes 
na modalidade quanto para os mais experientes, conta com dicas e indi-
cações de ferramentas, assim como um mapa com lugares interessantes 
para trabalhar, desfrutar de um happy hour e também para visitar, em 
toda a América Latina. As ferramentas que auxiliam os freelancers na 
precifi cação e desenvolvimento de projetos, assim como na formalização 
de seus negócios, também estão disponíveis no site. O canal conta ainda 
com espaços para que os profi ssionais compartilhem suas experiências, 
que ajudarão a empresa a traçar um perfi l do profi ssional freelancer e 
oferecer conteúdos e ferramentas (www.workana.com.br).

D - Tempos de Crise
No próximo dia 8, às 19h30, na Trevisan Escola de Negócios, acontece 
a palestra de “Gestão de pessoas em tempo de crise”. O evento objetiva 
nortear gestores de diversas áreas sobre os principais desafi os do cená-
rio atual: como enfrentar as difi culdades do presente e futuro? Como 
preparar as empresas? E as pessoas nas organizações? Como envolver 
a todos? Motiva-los e mantê-los comprometidos com os resultados das 
empresas? Qual o papel do líder? Que competências o líder precisa ter? 
A palestra é gratuita, para participar, basta que o interessado acesse o 
site (www.trevisan.edu.br), fazer a inscrição online e levar um quilo de 
alimento não perecível no dia da palestra, na Av. Tiradentes, 998 (ao 
lado da estação Armênia do metrô). 

E - Mercado de Energéticos  
Presente em países como Inglaterra, Bélgica e China, a marca tailandesa 
Carabao chega ao mercado de energéticos brasileiro por meio de um 
patrocínio ao Clube de Regatas Flamengo, repetindo a bem-sucedida 
estratégia de marketing utilizada no Reino Unido, onde a empresa é 
patrocinadora dos times Reading FC e Chelsea dando ainda seu nome 
à Carabao Cup (ex League Cup). Com a assinatura “Vai encarar?”, a 
companhia simboliza o espírito individual que utiliza a determinação 
para alcançar seus objetivos e representa força. O Brasil é o primeiro 
país da América Latina a comercializar a bebida, que deve chegar no 
Rio de Janeiro no fi nal de fevereiro e em todo o Brasil, até ao fi nal 
de março. Acompanhe novidades pelas redes (https://www.facebook.
com/CarabaoEnergyBR/). 

F - Calculadora Científi ca 
A marca Casio acaba de lançar a maior revolução em calculadoras 
científi cas dos últimos 10 anos. Ela tem 4X mais Velocidade, 4X mais 
Resolução e 4X mais Inovação. Essas são apenas algumas das qualidades 
da Classwiz fx-991LAX que vai proporcionar 4x mais valor para os con-
sumidores em design, resolução de display, hardware e software. Além 
disso, é primeira calculadora com todos os textos, menus e diálogos 
traduzidos para o português. A calculadora científi ca fx-82MS se tornou 
especialmente popular no Brasil, principalmente entre engenheiros e 
estudantes de exatas. Todos conhecem a clássica calculadora azul que 
por gerações ajudou milhares de estudantes a cada ano.

G - Jornalismo Econômico
Falta pouco para o fi m das inscrições da 24ª edição do Prêmio CNH In-
dustrial de Jornalismo Econômico. Até o próximo dia 28, jornalistas de 
todo o país poderão inscrever suas reportagens, publicadas em jornais, 
revistas ou sites, nas categorias Agronegócio, Construção, Macroeconomia 
e Transporte. As matérias vencedoras darão aos seus autores a premiação 
de R$ 15 mil. Para se inscrever, os jornalistas devem acessar o site (www.
premiocnh.com.br) e cadastrar as reportagens de sua própria autoria ou 
colaboração. Após a inscrição, as matérias serão submetidas a uma seleção 
realizada por uma equipe de especialistas e, posteriormente, avaliadas por 
uma comissão de jurados atuantes no cenário econômico brasileiro.

H - Ser Mãe em Miami
Os Estados Unidos ainda é o destino preferido dos brasileiros. O clima com 
inúmeras opções de compras, que contemplam todos os gostos e bolsos 
e itens de consumo que chegam a custar um terço do preço no Brasil, já 
seriam fatores pra lá de atraentes. Entretanto, tem uma parte que vai em 
busca de atendimento médico. Muitas famílias procuram o destino também 
pela qualidade dos serviços de pediatria e obstetrícia. Para auxiliá-las nesta 
jornada, foi criada uma cooperativa de clínicas composta por profi ssionais 
bilíngues chamada ‘Ser Mamãe em Miami’, que já atendeu mais de 200 famí-
lias desde o início de suas atividades. O pediatra Wladimir Lorentz explica 
que a equipe atende pacientes de fora usualmente a partir da 32ª semana 
de gestação. Saiba mais em (http://sermamaeemmiami.com).

I - Estágio de Férias
A Votorantim S.A. está com inscrições abertas para o primeiro Votorantim 
Experience, evento que será realizado em 11 de fevereiro e dará a oportu-
nidade a universitários de conhecerem o trabalho realizado pela holding 
gestora de portfólio da companhia, e ainda interagirem com a alta liderança 
da empresa. No evento, os universitários serão desafi ados a solucionar um 
case real de negócios. O grupo vencedor, que será anunciado no dia do 
desafi o, receberá como prêmio um estágio de férias remunerado no mês 
de julho, no escritório em São Paulo. As inscrições até 3 de fevereiro pelo 
site (www.produzindofuturos.com.br/votorantimexperience).

J - Profi ssional no Exterior
O ISAE – Escola de Negócios lança a sua grade de programas internacionais, 
onde o aluno tem a oportunidade de aprender como se pensa e faz negócios 
em outros países, diretamente com professores e alunos de instituições reno-
madas. O primeiro a ocorrer é o Módulo Internacional de Gerenciamento de 
Projetos, que ocorre em Washington, entre os dias 14 e 23 de junho. O curso 
conta com aulas na The George Washington University, além de visitas técnicas 
a empresas e visitas culturais a pontos importantes da cidade. Entre as aulas 
ministradas, estão matérias como: Gerenciamento de stakeholders; Resolução 
de confl itos em projetos; Métodos para liderança e motivação de equipes de 
projetos globais, entre outros. Informações: (www.isaebrasil.com.br).

A - Educação Executiva
A FGV realiza entre os próximos dias 6 a 10, a Semana de Educação 

D - Tempos de Crise
No próximo dia 8, às 19h30, na Trevisan Escola de Negócios, acontece

O fim de janeiro já chegou, 
as voltas as aulas vão come-
çar e os varejistas do estado 
de São Paulo permanecem 
com expectativas estáveis 
sobre a primeira data im-
portante para o varejo do 
trimestre. Segundo uma 
pesquisa realizada pela Fe-
deração das Câmaras dos Di-
rigentes e Lojistas do Estado 
de São Paulo (FCDLESP), 
entidade que representa 
210 mil varejistas em 150 
municípios do estado, as 
vendas para a volta às aulas 
no setor permanecem está-
veis se comparada ao mesmo 
período do ano passado. O 
ticket médio para o período 
pode variar entre R$ 150,00 
a R$ 200,00.

De acordo com o presiden-
te da FCDLESP, Maurício 
Stainoff, consumidores e 
comerciantes mostram um 

otimismo moderado em 
relação a 2017. “A expecta-
tiva é de melhora discreta 
ao longo do ano. A volta às 
aulas pode ter resultados 
ligeiramente superiores ao 
observado nos últimos anos, 
mas não deve ser o início de 
uma recuperação vigorosa”, 
afirma.

Segundo a pesquisa, o 
cenário econômico do país 
ainda é instável, levando 
muitas famílias a reutili-
zarem materiais do ano 
anterior. A tendência é que 
comprem apenas o neces-
sário, optando por marcas 
mais baratas. “Analisando as 
últimas datas festivas, tanto 
o ticket médio de compras 
quanto o volume vêm fican-
do cada vez menor. Com essa 
tendência as próprias esco-
las acabam adaptando suas 
listas”, acredita Stainoff.

Comerciantes mostram otimismo moderado em relação a 2017.

Divulgação

Mercado prevê que Selic chegará 
a 9% ao ano em 2018
O mercado fi nanceiro projeta que a Selic, a taxa básica de juros da economia, 
chegará a 9% ao ano em 2018. Para 2017, está mantida a projeção da Selic em 
9,5% ao ano

A Selic é um dos 

instrumentos usados 

para infl uenciar a 

atividade econômica 

e, consequentemente, a 

infl ação.
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O mercado também prevê que a infl a-
ção medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) fi cará 

em 4,7% este ano, perto do centro da meta: 
4,5% com dois pontos percentuais para 
cima ou para baixo.

As estimativas estão no boletim Focus, 
pesquisa semanal do Banco Central (BC) 
feita com instituições fi nanceiras. No início 
do mês, as instituições consultadas para o 
levantamento ainda previam a taxa básica 
de juros na casa dos dois dígitos em 2017, 
em 10,25% ao ano. O mercado vem se 
mostrando mais otimista a respeito da Selic 
depois de o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC reduzir a taxa básica mais 
que o esperado, em sua primeira reunião 
de 2017. 

Em lugar da queda de 0,5 ponto per-
centual projetada, o Copom cortou 0,75 

ponto percentual. O presidente do BC, Ilan 
Goldfajn, afi rmou que este deve ser o “novo 
ritmo” de redução dos juros. A decisão 
de intensifi car a redução da taxa 
básica de juros ocorreu após 
o IBGE divulgar que a infl ação 
medida pelo IPCA encer-
rou 2016 em 6,29%. 
A projeção de insti-
tuições fi nanceiras 
para o crescimento 
da economia (PIB) 
em 2017 permanece 
em 0,50%.

A Selic é um dos instrumentos usados 
para infl uenciar a atividade econômica e, 
consequentemente, a infl ação. Quando o 
Copom aumenta a Selic, a meta é conter 
a demanda aquecida, e isso gera refl exos 
nos preços, porque os juros mais altos 

encarecem o crédito e estimulam a pou-
pança. Quando o Copom diminui os juros 
básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e 
ao consumo, reduzindo o controle sobre a 
infl ação (ABr).

Vendas para a volta às 
aulas seguem estáveis

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CRCSP DISPONIBILIZA E-MAIL PARA 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
GERADOR DA DIRF 2017:

dirf2017@crcsp.org.br
O CRCSP criou o e-mail dirf2017@crcsp.org.br para que os 
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���������) Edital de Citação  Prazo do Edital 20 dias. PROCESSO Nº 1120764-04. 2014.8.26.0100 O(A) MM.

Juiz(a) de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Mello Sardinha, Costa Barros, 3731, Sitio Pinheirinho
- CEP 03210-001, São Paulo-SP, CPF 098.060.168-15, RG 07903991, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA,
alegando em síntese: ajuizou ação de Cobrança no valor de R$ 5.395,03. referente às da taxa de
conservação e melhoramentos do lote 09, da Quadra CR, Loteamento: Rivieira de Sta Cristina IV.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                     (31/01 e 01/02)


