
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal, consulte sua agência

de confi ança, ou ligue para
T : 3106-4171

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 13 de setembro de 2017

Areia! Uma excelente 
ferramenta pedagógica

Muitas crianças 

hoje em dia moram 

em apartamentos, 

não possuem muitos 

colegas e não tem 

a oportunidade de 

brincar em espaços 

diferenciados

A escola pode comple-
mentar esta falta or-
ganizando espaços de 

aprendizagem que conciliem 
o ar puro, a brincadeira e a 
socialização. Uma das formas 
encontradas é proporcionar 
um parque com areia adequa-
do a faixa etária. A areia é um 
meio pedagógico muito efi caz. 
A atenção é redobrada para 
que o parque esteja fechado 
com malhas para que não 
tenha circulação de animais. 
A limpeza e troca da areia 
deve ser fator importante de 
acompanhamento.

Mas, por que é tão impor-
tante manipular e brincar 
com a areia? Inicia quando a 
criança entra no parque e pisa 
nela provocando sensações 
prazerosas, ao perceber que 
sua pisada tem leveza e seu 
pé afunda, então como num 
passe de mágica sua marca 
fi ca registrada e a criança se 
envolve num sentimento de 
pertença.... É meu pé, eu faço 
parte da escola e estou aqui 
para brincar com os amigos e 
me divertir. 

É muito fácil se entreter com 
a areia, pois possibilita múlti-
plas situações de aprendiza-
gens como vivenciar conceitos 
básicos de linguagem matemá-
tica, como construir castelos 
um maior que o outro, encher 
e esvaziar baldinhos, empurrar 
para cá e para lá, perto e longe, 
aprender com a linguagem 
artística experimentando tex-
turas, colocando areia no balde 
amarelo ou vermelho, e outras 
linguagens como escrever, de-
senhar usando sua criatividade 
e imaginação. 

Muitos papeis sociais aliados 
as simbologias acontecem 

como exemplo, brincar de ma-
mãe e fazer comidinhas para o 
bebê, fazer um bolo de choco-
late para cantar parabéns com 
os convidados, fazer de conta 
que é um padeiro amassando 
o pão, entre outros. A amplia-
ção vocabular e comunicação 
também está presente. 

Nota-se que o brincar na 
areia, acaba sendo uma terapia 
ao perceber que ela escor-
rega entre as mãos, auxilia a 
adaptação de crianças, prin-
cipalmente as pequenas que 
possuem difi culdade com o 
grande grupo.

É possível também ter am-
bientes com areia nos espaços 
internos da escola, ou até 
mesmo dentro da sala de aula. 
Pode este ambiente ser aliado 
ao objetivo e conteúdo da série 
e ser transformado em nature-
za, em habitat de dinossauros 
e fazendas, ou simplesmente 
ser um ambiente de escrita.

A professora utiliza esta 
ferramenta e tem o papel de 
ser a mediadora promoven-
do a pedagogia do encontro 
estabelecendo relações entre 
os pares e o meio ampliando 
as possibilidades de aprendi-
zagens. Mas a família também 
pode brincar e aprender com 
seu fi lho utilizando a mesma 
ideia em estender dentro de 
casa ou no quintal.

Hoje em dia, é fácil encontrar 
em livrarias, casas de artesana-
to ou de variedades no comér-
cio que vendem em pequena 
quantidade e possuem uma 
grande variedade de cores. 

Outra sugestão é comprar 
massa de areia colorida ou 
colorir uma areia comum com 
seu fi lho personalizando, utili-
zando tinta têmpera em pó que 
é normalmente misturada com 
água para fazer a pintura, mas 
pode ser usada em sua forma 
seca para colorir a areia. Esta 
tinta é atóxica, econômica e 
sai fácil com água.  

Fica a dica!
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A - Música para Jovens
Festival voltado para jovens músicos, Imagine Brazil, já abriu inscrições. O 
vencedor disputará a fi nal internacional na Europa, com todas as despesas 
pagas. Essa é a proposta do evento, um festival internacional criado pela 
Jeunesses Musicales International, maior ONG de música para jovens do 
mundo, é realizado no Brasil pela Organização Social de Cultura Amigos do 
Guri – gestora da maioria dos polos do Projeto Guri, maior programa socio-
cultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado. O concurso 
permite a participação de solistas ou grupos de até 8 pessoas, entre 13 e 21 
anos, residentes no Estado. O prazo vai até o próximo dia 29, e os interessa-
dos devem preencher o questionário no site (http://br.imaginefestival.net/). 

B - Renner em Montevidéu
A maior varejista de moda do Brasil está no Uruguai. A Renner acabou de 
inaugurar a sua primeira loja em Montevidéu, que é também a primeira no 
exterior. Localizada na Av. 18 de Julio, a unidade tem uma área total de 
2,5 mil m2. São quatro pisos onde estão distribuídos os departamentos: 
feminino, masculino, infantil, moda íntima, acessórios e perfumaria. A 
Renner chega ao Uruguai com 17 marcas próprias que, juntas, compõem o 
seu mix completo de produtos. Assim como ocorre no Brasil, a disposição 
dos artigos em loja segue o conceito de Lifestyle, onde roupas, calçados 
e acessórios refl etem diferentes atitudes, interesses e personalidades, e 
a forma de expor as peças facilita a escolha dos clientes.

C - Convite aos Grafi teiros 
A DPaschoal, maior rede varejista de serviços automotivos do país, quer 
levar mais arte urbana às suas lojas. Para tanto, organizou o Concurso 
‘Arte na Porta’, aberto a artistas de todo país que tenham ideias criativas 
e talento para executar. Quatro lojas da Linha Leve – duas em São Paulo, 
uma em Guarulhos e uma Campinas – foram escolhidas para ganhar mais 
cor e receber desenho e pintura em suas fachadas. A competição foi or-
ganizada em parceria com a Sherwin-Williams Brasil, que irá ceder tintas 
de alta qualidade e durabilidade para a execução dos projetos artísticos. 
Confi ra vídeo sobre  ação realizada em uma de suas lojas: (https://goo.gl/
KbZs7j). Inscrição e mais informações (www.dpaschoal.com.br).

D - Catho das Modelos
Muitas pessoas têm o sonho de se tornar modelo. Mas esbarram nos 
desafi os e etapas que próprio mercado possui. Por outro lado há diver-

sos agentes, empresários e agências ávidos por ter à mão um casting 
diversifi cado, porém esbarram também na difi culdade que é encontrar o 
perfi l ideal com menor custo. Se há demanda e há oferta dos chamados 
“new faces”, por que não mediar esse encontro? Assim, foi criado o 
Selfi e Models, uma espécie de “Catho” para facilitar a busca por modelos 
para quaisquer tipos de eventos. Ao baixar o app, o usuário escolhe a 
opção “Sou Modelo”. A partir daí o processo é muito simples. Verifi que 
em (http://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.brasilideias.
selfi emodels&hl=pt_BR).

E - Feira de Franquia no Rio
Entre os próximos dias 28 e 30, o Riocentro recebe uma das dez maiores 
feiras de franquias do mundo, a Expo Franchising ABF Rio. É a última 
grande oportunidade do ano para conhecer melhor o mercado antes 
de apostar no próprio negócio, já que cerca de 250 marcas expositoras 
estarão presentes. Os São esperadas mais de 20 mil pessoas interessadas 
em abrir sua primeira franquia e franqueados que já conhecem o setor e 
querem aumentar ou diversifi car os negócios. Os maiores destaques deste 
ano são os novos tipos de franquias como container, foodtruck, home 
offi ce, modelos em que a casa do investidor é o escritório da empresa, 
e a microfranquia, que exige um investimento a partir de R$ 5 mil. Os 
passaportes já estão à venda pelo portal (www.expofranchising.com.br).

F - Estágio na Área Agrícola
A BASF oferece oportunidades de estágio para trabalhar com pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) de novos produtos na área agrícola, atuando 
nos laboratórios da empresa e nas estações experimentais distribuídas 
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 29 
pelo site: (www.ciadeestagios.com.br/basf). O processo de seleção, que 
inclui dinâmicas de grupo e entrevistas, é focado em estudantes do último 
ano de agronomia e engenharia agronômica. Os interessados devem ter 
domínio do Pacote Offi ce, inglês intermediário e disponibilidade para 
estagiar 8 horas por dia.

G - Cafeicultura Nacional 
Além de sabor, o café é fonte de renda, de emprego, de desenvolvimento e 
até de uma boa pauta. Sempre presente na mesa do brasileiro, o grão – um 
dos pilares da economia nacional – passa a ser, também, fonte de prêmios. 

E é isso que jornalistas de todo o país estão prestes a descobrir. É que o 
Conselho Nacional do Café acaba de lançar a primeira edição do Prêmio 
Café Brasil de Jornalismo – 2017. O objetivo é reconhecer o trabalho dos 
jornalistas que, além de apreciar um bom cafezinho, estimulam o consumo 
e a continuidade da cafeicultura nacional. Valem todos os textos veiculados 
em revistas, jornais, internet, tv e rádio, a partir de janeiro deste ano. Saiba 
mais em: (http://www.cncafe.com.br/premio-cafe-brasil/).

H - Dia Vascular
O Parque Villa-Lobos realiza neste domingo (17), das 9h às 14h, o 11º 
Dia Vascular de São Paulo, ação de cidadania promovida pela Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV-SP), com o intuito 
de prestar serviço gratuito à população, por meio do atendimento indi-
vidual, com informações a respeito das doenças vasculares, formas de 
prevenção e tratamento. Tendas de apoio e uma carreta serão usadas 
para o atendimento, onde os médicos farão uma triagem das principais 
doenças venosas e arteriais periféricas e orientarão o público quanto 
aos sinais e sintomas dessas doenças, na intenção de que todos fi quem 
atentos aos perigos de alguns comportamentos de risco e as devidas 
precauções a serem tomadas. Outras informações, tel. 5087-4888 (se-
cretaria@sbacvsp.org.br).

I - Estágio no Governo
Estão abertas pelo CIEE as inscrições para processo seletivo unifi cado 
destinado ao preenchimento de 1.965 vagas de estágio e formação de 
cadastro reserva para órgãos do Governo do Estado de São Paulo, na 
capital e outros municípios do estado. Podem se candidatar estudan-
tes do primeiro ao penúltimo semestre do ensino médio, da educação 
profi ssional de nível médio e do ensino superior de diferentes cursos. 
Os interessados devem se inscrever até domingo (17), no site (www.
ciee.org.br), na opção Estudantes e clicando no logo do Governo do 
Estado de São Paulo. O processo seletivo é composto de uma única fase, 
com aplicação de prova objetiva, para avaliação de língua portuguesa, 
matemática e conhecimentos gerais. 

J - Corrida Trigo é Saúde
Para incentivar o consumo dos produtos derivados do trigo, tais como 
farinha de trigo, pão, macarrão e apresentar ao consumidor fi nal a im-
portância dos carboidratos na alimentação, as principais entidades do 
setor promovem no dia 15 de outubro a 1ª corrida “Trigo é Saúde”, no 
Vale do Anhangabaú. A ação também comemora três importantes datas 
celebradas nos meses de outubro e novembro: o dia do pão (16/10), o 
dia do macarrão (25/10) e o dia do trigo (10/11). Um dos diferenciais 
da corrida é o percurso, que passa por diferentes pontos históricos do 
centro, como o Mosteiro de São Bento, a padaria mais antiga da cidade e o 
Teatro Municipal. Os participantes possuem três opções de modalidades: 
caminhada de quatro km e corrida de quatro e oito km. Mais informações: 
(http://www.yescom.com.br/corridadotrigo/2017/index.asp). 
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Festival voltado para jovens músicos, Imagine Brazil, já abriu inscrições. O 

sos agentes, empresários e agências ávidos por ter à mão um casting 
diversifi cado, porém esbarram também na difi culdade que é encontrar o
perfil ideal com menor custo Se há demanda e há oferta dos chamados

Avanço do varejo aponta para 
consolidação da economia

“É um resultado que mostra que a recuperação econômica está se 
consolidando apoiada por um fator fundamental, que é a queda da 
infl ação”, comenta Alencar Burti, presidente da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), sobre os dados do comércio varejista nacional 
divulgados ontem pelo IBGE.

“A pesquisa registra que o avanço de 3,1% em julho, na comparação 
anual, foi o quarto consecutivo e também o maior. Esse cenário deve 
permanecer, pois a expectativa é de continuidade da queda da infl ação, 
fator que baixa os juros e favorece o salário real, impulsionando o con-
sumo e a retomada da economia”, declara Burti.  Por outro lado, “falta 
muito para atingirmos o nível de 2014, o que vai depender do ritmo de 
retomada do setor nos próximos dois anos”, conclui ele (ACSP). 

A projeção do mercado fi nanceiro para a infl ação está em 3,4% este ano e em 4,2%, em 2018.

A indicação consta da ata 
da última reunião do 
Copom, divulgada ontem 

(12). No último dia 6, o Copom 
reduziu a Selic pela oitava vez 
seguida. Por unanimidade, o 
comitê fez mais um corte de 1 
ponto percentual, de 9,25% ao 
ano para 8,25% ao ano.

“O Copom ressalta que as 
condições econômicas permi-
tiram a manutenção do ritmo 
de flexibilização monetária. 
Para a próxima reunião, caso o 
cenário básico evolua conforme 
o esperado, e em razão do es-
tágio do ciclo de fl exibilização, 
o comitê vê, neste momento, 
como adequada uma redução 
moderada na magnitude de 
fl exibilização monetária”, diz o 
Copom. Acrescenta que “antevê 
encerramento gradual do ciclo”.

Na ata, o comitê avalia que a 
queda nos preços de alimentos 
e da infl ação de bens industriais 
pode  produzir uma trajetória 
de infl ação abaixo do esperado. 
Por outro lado, acrescenta o 
Copom,  uma frustração das 
expectativas sobre a continui-

Falta menos de um mês 
para MEIS aderirem ao 
parcelamento de débitos 

Falta menos de um mês para 
os MEIs (microempreendedores 
individuais) se inscreverem no pro-
grama especial de renegociação de 
débitos referentes ao DASN-Simei 
(INSS, ISS e ICMS). O programa 
permite o parcelamento de dívidas 
dos microempreendedores em até 
120 vezes e possui como prazo fi nal 
de adesão o dia 2 de outubro.

De acordo com a Receita Federal, 
até o momento, aproximadamente 
35 mil, dos cerca de 4,2 milhões mi-
croempreendedores inadimplentes, 
já fi zeram a adesão. Por enquanto, 
foram quitados aproximadamente 
R$ 50 milhões, que representam 
2,94% do saldo devedor (R$ 1,7 
bilhão). Para Valdir Amorim, 
consultor tributário IOB, da Sage 
Brasil, aderir ao programa é uma 
boa oportunidade para os micro-
empreendedores se regularizarem.

“Quitar a dívida permite os micro-
empreendedores recuperarem os 
direitos previdenciários, como o au-
xílio-doença, licença-maternidade, 
além de contribuir para prestações 
da aposentadoria”, completa Amo-
rim. Cerca de 150 mil MEIs devem 
utilizar o parcelamento especial até 
o fi m do prazo, segundo a Receita. 
A solicitação da renegociação deve 
ser feita pelo portal do órgão.

 Os valores acumulados até maio 
de 2016 podem ser divididos em 
até 120 prestações de no mínimo 
R$ 50 cada. Os boletos vencidos 
após esta data podem ser parcela-
dos em até 60 vezes. Pela internet 
em: (www8.receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional/).

O resultado é o melhor em meses de julho desde 2013.

O comércio varejista regis-
trou no mês de julho variação 
nula (0,0 %) no volume de 
vendas em relação ao mês 
anterior, na série livre de 
infl uências sazonais. O resul-
tado ocorre após três meses 
seguidos de aumento. Nesses 
período o varejo acumulou ga-
nho de 2,2%. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), divulgada 
ontem (12) pelo IBGE.

A pesquisa mostra que em 
comparação a julho de 2016, 
o volume de vendas subiu 
3,1%, deixando a variação 
acumulada nos sete primei-
ros meses de 2017, em 0,3%. 
De acordo com a gerente 
da PMC, Isabella Nunes, o 
resultado é o melhor em 
meses de julho desde 2013. 
O setor de hipermercados, 
supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 
está entre os três que mais 
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BC indica corte menor de juros e 
fi m gradual do ciclo de reduções
O Copom do Banco Central (BC) deve reduzir o ritmo de cortes na taxa básica, a Selic, e já antevê o fi m 
do ciclo de redução dos juros

dade das reformas e dos ajustes 
necessários na economia brasi-
leira pode elevar a trajetória. O 
comitê lembra que a projeção 
do mercado para a infl ação está 
em 3,4% este ano e em 4,2%, 
em 2018.

“Todos os membros do comi-
tê voltaram a enfatizar que a 
aprovação e implementação das 
reformas, notadamente as de 
natureza fi scal, e de ajustes na 

economia brasileira são funda-
mentais para a sustentabilidade 
do ambiente com infl ação baixa 
e estável, para o funcionamento 
pleno da política monetária 
[decisões sobre a Selic] e para a 
redução da taxa de juros estru-
tural da economia, com amplos 
benefícios para a sociedade”, 
diz o documento.

O comitê destacou ainda  os 
recentes anúncios de privati-

zação e concessões  e investi-
mentos em infraestrutura que 
visam ao aumento de produti-
vidade, ganhos de efi ciência, 
maior fl exibilidade da economia 
e melhoria do ambiente de 
negócios. “Esses esforços são 
fundamentais para a retomada 
da atividade econômica e da 
trajetória de desenvolvimento 
da economia brasileira”, enfa-
tizou (ABr).

Vendas no comércio varejista 
fi caram estáveis em julho

avançaram nas vendas e teve 
variação de 0,7%, entre junho 
e julho. 

Os outros destaques foram 
tecidos, vestuário, calçados( 
0,3%), equipamentos e mate-
rial para escritório, informática 
e comunicação (4,4%). O setor 
de combustíveis e lubrifi cantes 
registrou queda (-1,6%) na 

mesma comparação, como 
também artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos 
(-0,4%) e artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,2%). 
Os três pressionaram ne-
gativamente o indicador do 
comércio varejista de julho 
(ABr).


