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Economia

Preços pelo IGP-DI fecham
março com deflação de 0,38%

A taxa de março foi calculada com base nos preços coletados
entre 1º e 31 do mês de referência.

com variação positiva.
Principal responsável pelo
deflação do IGP-DI, o Índice
de Preços ao Produtor Amplo
(IPA) acusou inflação negativa de 0,9 ponto percentual,
ao passar de uma deflação de
0,12% em fevereiro para 0,78%
em março. O IPA responde por
60% dos preços do IGP-DI.

Restituição do
Imposto de
Renda

A Receita Federal vai abrir,
a partir das 9h00 de hoje (7),
consulta ao lote multiexercício
de restituição do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a
2016. O crédito bancário para
104.963 contribuintes será realizado no dia 17, totalizando
R$ 216,9 milhões.
Desse total, R$ 84,2 milhões
são contribuintes que tem preferência para receber: 19.043
idosos e 1.812 pessoas com
alguma deficiência física ou
mental ou moléstia grave. Os
montantes de restituição são
corrigidos pela taxa básica de
juros, a Selic.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte
deverá acessar a página da
Receita na internet ou ligar para
o Receitafone 146. A Receita
disponibiliza, ainda, aplicativo
para tablets e smartphones que
facilita consulta às declarações
do IRPF e situação cadastral no
CPF. Com o aplicativo é possível consultar diretamente nas
bases da Receita informações
sobre liberação das restituições
do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF
(ABr).

A redução de quase 1 ponto
percentual entre fevereiro e
março foi puxada pelos grupos
Bens Intermediários e MatériasPrimas Brutas, embora todos
os três grupos componentes
do IPA tenham fechado com
variação negativa.
No caso dos Bens Intermediários a deflação chegou

a 0,89%, revertendo uma
alta de 0,21% em fevereiro.
O principal responsável por
este recuo foi o subgrupo
materiais e componentes
para a manufatura, cuja taxa
de variação passou de 0,81%
para -0,7%. Já no grupo das
Matérias-Primas Brutas, a taxa
de variação passou de -0,51%
em fevereiro para -1,51% em
março, neste caso uma redução
de preços de 1 ponto percentual. Os destaques no sentido
descendente foram: milho (em
grão) (-4,82% para -9,63%),
laranja (9,66% para -1,97%)
e mandioca (aipim) (-0,03%
para -5,06%).
Em sentido ascendente,
minério de ferro (1,56% para
3,41%), bovinos (-2,67% para
-0,71%) e aves (-2,73% para
-0,50%). Embora tenha fechado
com variação positiva, o Índice
de Preços ao Consumidor (IPC)
teve desaceleração ao passar de
0,47% em março para 0,31% no
mês anterior (ABr).

Kassab: cresce a chance de
‘intervenção’ na Oi
Com o passar do tempo,
aumenta a chance de intervenção do governo na empresa Oi.
A afirmação é do ministro da
Ciência e Tecnologia, Gilberto
Kassab, que esteve ontem (6)
reunido com a secretária do
Tesouro, Ana Paula Vescovi,
no Ministério da Fazenda, em
Brasília. “À medida em que o
tempo passa é evidente que a
solução está distante ou está
havendo dificuldade. O governo entende que, na medida em
que o tempo esteja passando,
aumenta a chance de intervenção”, disse o ministro.
Ele reiterou que o governo
espera que haja uma solução
de mercado para a empresa,
em recuperação judicial. Mas o
governo deve divulgar nos próximos dias uma medida provisória com regras para fazer a
intervenção. “Quando surgiu
essa hipótese de intervenção
em uma concessão, o governo
despertou para ter uma legis-

A - Santa Feira do Peixe
Entre segunda (10) e quinta-feira (13), acontece mais uma edição da tradicional
Santa Feira do Peixe no Ceagesp. Pelo décimo segundo ano consecutivo, o
evento, que é organizado pelos permissionários, tem como objetivo incentivar
o consumo do pescado e promover a venda especial no varejo com promoções
exclusivas. Entre os destaques estão a tainha e o filé de merluza, que poderão
ser comprados em atacado a preços especiais. No varejo, o destaque fica para
o cação a R$ 13,99 o kg. Além da grande variedade de peixes frescos, serão
comercializados também camarões, legumes e temperos em geral. Entrada
pelo Portão 15 do Ceagesp, com estacionamento gratuito

B - Inteligência Artificial
A grande quantidade de dados produzidos e a catalogação de informações para avaliação e tomada de decisões é uma realidade. Já existem
softwares que avaliam as chances de ganhar um processo na Justiça, a
depender de qual será o julgador. É por isso que a Faculdade de Direito
do IDP/São Paulo acaba de lançar o primeiro curso de curta duração em
“Ciência de dados aplicada ao Direito”. A ideia é ensinar noções de tecnologia e de análise de dados não só para advogados e outros operadores
do Direito, mas também para empresários e outros interessados para
entender como lidar com inteligência artificial para o processamento
e a interpretação de dados gerados pelo grande número de processos
judiciais e pelas complexas informações de negócios jurídicos do mundo
corporativo. Saiba mais pelo tel. 2050.0195 ou (www.idpsp.edu.br).

C - Estágio da Cargill
A Cargill está com 120 vagas abertas para o Programa de Estágio 2017. As
oportunidades são para estudantes de nível superior, que estejam cursando
o último ou penúltimo ano de administração (todas as ênfases), ciências
contábeis, agronomia, ciências biológicas, engenharia (todas as ênfases),
medicina veterinária, zootecnia, entre outros. Durante o programa, o estagiário terá o acompanhamento de um tutor que será responsável por seu
desenvolvimento, orientará suas atividades e fará as avaliações semestrais.
Os interessados em concorrer à posição em diversas cidades brasileiras
devem se candidatar até o dia 2 de maio pelo site (www.ciadetalentos.
com.br). Mais informações em: (www.novostalentoscargill.com.br).

D - Rock in Rio
A StubHub, líder mundial no mercado de ingressos para eventos culturais e esportivos, com operação no Brasil, é a bilheteria internacional
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ouve deflação (inflação
negativa) de 0,38%, resultado que chega a ser
0,44 ponto percentual inferior
ao de fevereiro: alta de 0,06%.
Em março de 2016, a variação
atingiu 0,43%.
Os dados relativos ao IGP-DI
foram divulgados ontem (6),
no Rio de Janeiro, pelo Ibre
da FGV).
Eles indicam que a alta acumulada pelo indicador nos três
primeiros meses do ano foi de
0,12%. Em 12 meses, o IGP-DI
acumula alta de 4,41%. A taxa
de março foi calculada com base
nos preços coletados entre 1º
e 31 do mês de referência. O
comportamento dos preços ao
produtor foi decisivo para a taxa
negativa, uma vez que os preços
ao consumidor e da construção
fecharam com resultado positivo. No primeiro caso, houve
aceleração de preços frente ao
mês imediatamente anterior e
no segundo, desaceleração, embora a taxa ainda tenha fechado
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A inflação, medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), fechou março com
forte desaceleração

Ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab.

lação mais ampla, porque temos
hoje diversas concessões no
Brasil e o que está acontecendo
eventualmente pode acontecer
em outra concessão. Mas, por
ser ampla, precisa ser elaborada
com muito cuidado. O capital
privado precisa ter segurança.
Não pode achar que o governo
pode, a qualquer momento,

intervir”, disse.
O Grupo Oi, que detém o
maior número de clientes de
telefonia fixa do país, entrou
com pedido de recuperação
judicial em junho de 2016. O
processo tramita na 7ª Vara
Empresarial do Rio de Janeiro
e envolve sete empresas acionistas da companhia (ABr).

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

www.netjen.com.br
j

TEL: 3106-4171

Contabilidade, a
linguagem dos negócios
Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Em meio a uma crise
econômica, com mais
de 13 milhões de
desempregados e várias
empresas fechando suas
portas no Brasil
Contabilidade desponta
como a ciência que tem
como objetivo a cultura
da variação de bens, direitos
e obrigações que compõem
o patrimônio de uma pessoa,
seja ela física ou jurídica, governo ou entidade do terceiro
setor. E, ao comemorar o Dia
do Contabilista, neste 25 de
abril, queremos reforçar que
existem aqueles que vinculam
esta ciência ao mero pagamento de impostos e prestação de
contas com os fiscos das três
esferas.
As Ciências Contábeis são
muito mais amplas do que isso:
por usar números, baseados
em atos e fatos, sua necessidade, utilidade e aplicabilidade
são imprescindíveis para a
constituição e desenvolvimento saudável dos negócios e,
independentemente de porte
ou segmento, um fato é certo:
empresa nenhuma consegue
viver e muito menos sobreviver
sem a Contabilidade!
Controlada por preceitos
admitidos mundialmente, a
Contabilidade permite que o
gestor ou o administrador tenha melhor percepção do bemestar financeiro da empresa,
neste País, onde a maioria
delas ainda fecha as portas
antes de concluir cinco anos
de vida. Destacando-se dentre
às inúmeras áreas de atuação
desta profissão, ressaltamos
que a Contabilidade gerencial,
que tem crescido muito nos
últimos anos, tem por meta
o guarnecimento de dados
extremamente proveitosos
e valiosos para o sucesso de
um empreendimento, principalmente quando o negócio
está em uma fase de crise ou
insegurança.
Na prática, ela faz uma
espécie de conexão entre o
trabalho prestado, as contas
que precisam ser pagas e a
lucratividade da empresa,
oferecendo, assim, um norte
sobre qual direção tomar. Outro ramo desta ciência que vem
crescendo é a Contabilidade
ambiental – e não é para menos,
já que as empresas estão cada
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vez mais preocupadas com a
natureza e, portanto, voltando
suas ações aos impactos ambientais provocados por suas
atividades. A Contabilidade
ambiental é responsável por
prevenir, controlar, reduzir e
documentar impactos, riscos
e tudo o que diz respeito ao
meio ambiente.
E o que falar da Auditoria,
fundamental para às companhias em geral por verificar,
com precisão, seus registros
contábeis tendo o propósito
de prevenir irregularidades e
detectar fraudes e corrupção,
problemas que têm exigido
maior atenção dos governos,
órgãos de controle interno e
externo, empresas e sociedade
como um todo? Essa atividade contribui sobremaneira
com o desenvolvimento dos
mercados e credibilidade da
economia.
No leque contábil há também
as opções para análise financeira, feita por profissionais que
tomam decisões a respeito de
investimentos, projetos, captação de recursos, capital de
giro e estoque; perícia contábil,
fundamental em casos de litígio
judicial embasado em assunto
contábil: neste caso, o juiz ou
as partes do processo têm de
acionar um contador para solucionar a questão; consultoria;
assessoria; docência, entre
vários outros ramos.
Portanto, a Contabilidade
é a única ciência capaz de
informar, com integridade e
precisão, o passado, o presente
e, muitas vezes, até o futuro
financeiro de uma determinada
empresa, entidade do terceiro
setor ou órgão governamental.
Só ela tem a habilidade de
transformar receitas e despesas em bens e patrimônio – para
maior, é claro.
Diante deste cenário, nós,
do Sindicato dos Contabilistas
de São Paulo – Sindcont-SP
acreditamos no potencial da
Contabilidade brasileira, no dinamismo e na força de vontade
dos nossos profissionais, uma
vez que a área tem evoluído
de forma notável, ganhando
destaque em todo o mercado
brasileiro e no internacional
também. Parabéns pelo dia 25
de abril, parabéns pelo Dia do
Contabilista.
(*) - É presidente do Sindicato
dos Contabilistas de São Paulo –
Sindcont-SP.

Envelhecimento Ativo. O evento será feito em parceria com o projeto
Envelhecimento Ativo do Hospital Universitário da USP e discutirá a
relação do envelhecimento com a memória, a saúde, a economia, a resiliência e o urbanismo. Dentre os participantes estão a antropóloga e
escritora Mirian Goldenberg, o economista Eduardo Giannetti, a psicóloga
e professora Ecléa Bosi e o arquiteto e urbanista Marcelo de Andrade
Roméro, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da USP. As inscrições devem ser feitas previamente no e-mail (envelhecimentoativo@
hu.usp.br) ou no tel. 3091-9183.
autorizada para a venda de ingressos da 18ª edição do Rock in Rio, que
já começou. Este que é um dos maiores e mais prestigiados festivais de
música do mundo,
mundo contará com apresentações de Lady Gaga,
Gaga Bon Jovi
Jovi,
Maroon 5, Justin Timberlake, The Who, Red Hot Chili Peppers, Guns N’
Roses, entre outros, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, nos dias 15
a 17 e 21 a 24 de setembro. A empresa conecta as pessoas a experiências
estimulantes e oferece uma plataforma inovadora, segura e fácil de usar,
para comprarem seus ingressos para um dos maiores eventos musicais
do mundo. Saiba mais em (www.stubhub.com).

E - Corrida Netshoes
A 2ª edição da Corrida Netshoes Fun Race está chegando, mas ainda
há tempo de se preparar para a prova mais divertida do país. Com o
tema “Seu Novo Jeito de Correr”, acontece no domingo (23), com
largada às 7h00, no Ibirapuera. Apresenta duas opções de percurso:
corrida 6 km, para aqueles que são mais iniciantes na prática da corrida
e corrida 10 km, para aqueles que já praticam a modalidade e estão
treinados para essa distância. O primeiro passo para começar o preparo
para a corrida é o atleta procurar um médico e fazer um check-up.
A partir dos resultados dos exames o corredor saberá como está sua
saúde para então iniciar a atividade física, para que na hora da prova
o corpo já esteja acostumado com a carga de exercício. Inscrições:
(www.netshoesfunrace.com.br).

F - Estágio no IPT
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) abriu um novo processo de
seleção para 91 vagas de estágio remunerado a estudantes de curso de
nível superior e técnico de diversas áreas profissionais. As vagas fazem
parte do programa de estágios, que busca criar oportunidades para os
estudantes terem contato com situações profissionais reais. Os estágios
serão realizados no campus da Cidade Universitária, e nas filiais de São
José dos Campos e Franca, de acordo com a especificação da vaga. A
jornada de estágio será definida de acordo com a carga horária mínima
publicada no aditivo disponível para cada vaga, considerando o horário
de expediente do IPT. Informações e inscrições em: (www.ipt.br/trabalhe/
programa_de_estagio/vagas).

G - Envelhecimento Ativo
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP realiza no
dia 3 de maio, das 8h00 às 18h00, o primeiro Simpósio USP Rumo ao

H - Empreendedor Social
Principal concurso de empreendedorismo socioambiental da América
Latina e um dos mais concorridos do mundo, o Prêmio Empreendedor
Social chega à 13ª edição. Criada em 2005 pela Folha de S. Paulo e
Fundação Schwab, a premiação está com as inscrições abertas até 10 de
maio para criadores de projetos inovadores, com mais de três anos de
atuação, em áreas como Saúde, Educação, Tecnologia Assistiva e Meio
Ambiente. Os gestores de negócios e líderes sociais que estão em fase
inicial da iniciativa (de um a três anos), por sua vez, podem se inscrever
para a 9ª edição do Prêmio Folha Empreendedor Social de Futuro. As
inscrições para ambas premiações podem ser feitas pelo site (folha.com.
br/empreendedorsocial).

I - Qualidade de Ensino
Pela primeira vez acontece no Brasil a ‘Expo Estude na Nova Zelândia’,
uma feira de educação totalmente gratuita criada pelo próprio governo
neozelandês para atrair brasileiros interessados em estudar, e inclusive
trabalhar durante e após os estudos, no país. A iniciativa é da Education
New Zealand, braço do governo neozelandês responsável pela representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. O evento
acontece amanhã (8), das 14h00 às 19h00, no Hotel Intercontinental. Vale
lembrar que a Educação da Nova Zelândia figura no topo dos melhores
índices mundiais. O mesmo se dá em termos de segurança e qualidade
de vida. Para participar, é necessário preencher o cadastro em: (www.
expoestudenz.com/sao-paulo/nzsp).

J - Novas Experiências
Pensando no bem-estar e em incentivos para os funcionários, a Vale
Presente fechou parceria com o bistrô francês Paris 6, para que empresas
clientes possam oferecer uma premiação especial e diferenciada a seus
funcionários, parceiros e clientes. Famosa por seu cardápio de quase
200 pratos inspirados em celebridades, bem como um ambiente aconchegante, o Paris 6 é um dos restaurantes mais badalados do momento
e atende a todo tipo de paladar. O Vale Presente Paris 6 é um cartão
pré-pago bandeirado Mastercard, para empresas interessadas. O valor
dos cartões é definido pela empresa cliente, de acordo com a premiação.
Os cartões corporativos são especiais para incentivo e premiação e RH.
Outras informações: (www.valepresente.com.br).

