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Construções
no Brasil não

suportam terremotos

A Escala Richter 

mensura a magnitude 

de terremotos em uma 

régua de intensidade 

que vai até 9 e indica a 

potência de destruição 

destes fenômenos 

naturais

O abalo sentido no México 
durante esta semana 
atingiu o grau 7,1 da 

escala, que indica possibilidade 
de danos graves em edifícios 
e foi o que aconteceu. Grande 
parte desta destruição ocorreu 
por conta das construções que 
não incorporavam tecnologias 
de segurança e prevenção a 
abalos. 

Em 2011, no Japão, o ter-
remoto seguido de tsunami 
causou prejuízos de mais de 
R$ 330 bilhões, mesmo com 
um histórico de investimento 
em tecnologias de engenharia 
civil desenvolvidas há muito 
anos pelo país.

O Brasil, apesar de não sofrer 
com este tipo de desastre, no 
primeiro semestre de 2017 
foram registrados 62 abalos, 
sendo 8 destes com magnitude 
entre 4,0 e 4,8, segundo dados 
do Centro de Sismologia da 
USP. Pela Escala Richter, a 
intensidade destes abalos pode 
causar quebra de vidros, pro-
vocar rachaduras nas paredes 
e deslocar móveis.

No Japão, as construções 
empregam tecnologias nas 
estruturas de base, como sis-
tema de molas que absorvem o 
tremor já no alicerce. Prédios 
mais tecnológicos já utilizam 
de amortecedores eletrônicos, 
que podem ser controlados à 
distância. 

Para ajudar a dissipar a ener-
gia quando a estrutura se mo-

vimenta em direções opostas 
e evitar que o prédio esmague 
os andares intermediários, é 
instalado um material especial 
para amortecer as junções 
entre as colunas, a laje e as 
estruturas de aço que compõe 
cada andar.

O Brasil possui mecanismos 
de controle em todo território 
nacional, trata-se da Rede 
Sismográfi ca Brasileira. Com 
85 estações, o monitoramento 
dos tremores é acompanhado 
em tempo real e é capaz de 
diferenciar um abalo sísmico 
de uma explosão em uma pe-
dreira, por exemplo. 

Apesar de não sentirmos a 
intensidade destes fenôme-
nos por aqui, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) aprovou em 2006 
a norma ABNT NBR 15421, 
que fi xa os requisitos para a 
segurança das construções 
com relação a abalos sísmicos 
e as resistências que devem 
ser consideradas nos projetos.

Se atender estas normas 
pode aumentar o custo fi nal da 
obra, em contrapartida poderá 
evitar garantir benefícios em 
longo prazo, pois, mesmo com 
o constante monitoramento, os 
terremotos são imprevisíveis. 
Por fi m, vale a máxima de que 
prevenir é melhor que reme-
diar. O custo para a recons-
trução de um edifício é muito 
maior do que incorporar essa 
tecnologia preventiva. 

Assim, evitamos prejuízos 
materiais, além de proteger o 
principal e irreparável bem: a 
vida humana. 
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A -  Carreira e Negócios
O IBEF realiza entre os dias 27 e 29 (quarta à sexta), no Hotel Unique, a 
47ª edição do Congresso Mundial de CFOs da International Association 
of Financial Executives Institutes, considerado o maior evento global 
de networking para CFOs. Executivos fi nanceiros e líderes de grandes 
empresas da América, Ásia, Europa, África e Oriente Médio, reunidos 
para discutir assuntos relacionados a carreira e negócios, bem como 
temas atuais que impulsionam e infl uenciam negócios na América La-
tina e o mundo. Presenças confi rmadas: Altair Rossato (Deloitte), Ana 
Paula Assis (IBM), Maurício Barros (DHL), Fábio Scopeta (Microsoft), 
Marcos De Marchi (Abiquim), Eduardo de Toledo (Klabin), Harley Lo-
rentz Scardoelli (Gerdau), Alejandro Benvenuto (Nidera – Argentina), 
Augusto Ribeiro Júnior (Iochpe Maxion), entre outros. Informações 
(http://www.47th.iafeiworldcongress.com/ptbr/).

B - Gerenciamento da Manutenção 
Planejar, organizar e coordenar ações são alguns dos temas abordados no 
curso “Gerenciamento da Manutenção” que será promovido pelo Grupo 
IMAM nos dias 27 e 28 (quarta e quinta. Podem participar gerentes, chefes, 
supervisores, tecnólogos e correlatos da área de manutenção que terão 
acesso a conteúdos sobre conceitos da manutenção; a importância de 
medições, critérios de escolha; ciclo gerencial (4 estágios: Planejamento, 
Organização, Direção e Controle), entre outros assuntos. O objetivo é 
o de aprimorar as habilidades dos alunos na gestão das atividades que 
asseguram melhor rendimento dos recursos operacionais, além claro 
de apresentar formas para delegar, oferecer subsídios para dirigir as 
decisões, priorizando trabalhos e adequando-os ao tipo da empresa. 
Mais informações e inscrição, acesse (www.imam.com.br).

C - Tratamento da Asma 
A Eurofarma, primeira farmacêutica multinacional de capital 100% 
nacional, está lançando um medicamento inovador para o tratamento 
da asma. Trata-se do Lugano, uma opção moderna para o controle da 
doença que combina dois fármacos altamente efi cazes em uma única 
cápsula. Em sua formulação, o medicamento reúne duas moléculas já 
utilizadas separadamente no combate à doença. São elas a fl uticasona 
(corticoide inalatório com alta potência anti-infl amatória) e formo-
terol (broncodilatador com ação rápida e de longa duração). A asma 
é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Estima-se que 
existam 300 milhões de pessoas afetadas e pelo menos 20 milhões de 
asmáticos no Brasil. A doença também é uma das principais causas 

de absenteísmo no trabalho e na escola. Mais informações, acesse 
(www.eurofarma.com.br).

D - Compensação de Reservas
A Reservas Votorantim, gestora de ativos ambientais da Votorantim 
S.A., promove na quinta-feira (28), das 8h30 às 12h, no AHOY Berlin 
Coworking, o Fórum “Compensação de Reserva Legal: modelos, solu-
ções e benefícios”. Além do evento presencial, o encontro – destinado 
às organizações, profi ssionais do agronegócio e demais interessados no 
tema – será transmitido em tempo real pela web pelo link (http://www.
goo.gl/6Dp2ZP). Profi ssionais que são referência no assunto debaterão 
os modelos de compensação ambiental no estado de São Paulo e as 
questões jurídicas que envolvem a regularização das propriedades e o 
Cadastro Ambiental Rural. Inscrição gratuita no sit5e (http://www.goo.
gl/6Dp2ZP). Email: (contato@legadodasaguas.com.br).

E - Nutrição Esportiva 
Entre os dias 6 e 7 de outubro, na Fecomercio, acontece o 6º Meeting 
Brasileiro de Nutrição Esportiva, o maior encontro a receber profi ssio-
nais da saúde para atualização científi ca sobre nutrição esportiva, além 
de apresentar as novidades das melhores marcas do segmento, no 1º 
Expo Internacional de Suplementos & Superfoods. Novidades como 
Sport Nutrition Clinic Experience, com a presença de profi ssionais da 
saúde apresentando cases de sucesso da sua rotina clínica, Gastronomia 
Esportiva com chefs e nutricionistas renomados que ensinarão, na teoria 
e na prática, técnicas com ingredientes e suplementos. O evento objetiva 
abordar temas relacionados à nutrição esportiva de uma forma ampla e 
abrangente. Mais informações em: (www.nutricaoesportivabrasil.com.br).

F - Olio Nuovo na Toscana
A região da Toscana, na Itália, esbanja uma riqueza cultural e gastro-
nômica invejável. É neste ambiente que acontece a tradicional Festa 
do Olio Nuovo, celebrada em diferentes províncias durante o mês de 
novembro. Na região de Civitella Marittima, localizada dentro do muni-
cípio de Civitella Paganico, em Grosseto, a festividade acontece entre 
os dias 12 e 13, e na comuna de Montespertoli, entre os dias 17 e 18. 
A cerca de uma hora de carro de ambos os destinos fi ca o Laticastelli, 
um hotel construído sobre as ruínas de um castelo do século XIII e que 
proporciona a experiência ideal de hospedagem para quem quer festejar 
a colheita e produção do azeite. Mais informações podem ser obtidas 
em (www.laticastelli.com).

G - Desafi os de Compliance
A Câmara Espanhola de Comércio do Brasil realiza nesta terça-feira 
(26), das 08:30 às 12:30, o painel “Desafi os de Compliance para as em-
presas e administradores”. O evento aborda alguns dos desafi os para o 
setor, entre outros temas, ‘Programas de Compliance para PME’S’, com 
a presença de Roberta Codignoto, treinadora na Alliance for Integrity e 
diretora Jurídica e de Compliance na Staples; ‘Leis Brasileiras em Matéria 
de Compliance’, com Vanessa Santiago, diretora da área Empresarial, 
Societária-Contractual do Escritório Gaia, Silva, Gaede & Associados 
Advogados; e ‘Leis Espanholas para Compliance’, com Maria da Paz 
Tierno Lopez, sócia do escritório Cuatrecasas. Saiba mais em (www.
camaraespanhola.org.br).

H - Franquias & Negócios 
Nos dias 3 e 4 de outubro, no Teatro Santander  do Shopping JK 
Iguatemi, acontece o 8º Fórum Internacional de Gestão de Redes de 
Franquias & Negócios, com a participação de mais de 700 executivos, 
majoritariamente C-Level, reunidos para esse importante momento de 
networking e oxigenação. Num momento de retomada da economia em 
que as redes de franquias e negócios devem se estruturar para voltar a 
crescer e ganhar mercado, grandes nomes do franchising e das redes 
de negócios nacionais e internacionais trazem suas experiências na 
construção de negócios vencedores e que inspiram os mais diferentes 
mercados. Mais informações tel. (11) 3660 – 2201 ou (http://forumde-
franquias.bittencourtconsultoria.com.br/).

I - Educadores em Ciências
O I Encontro de Educadores em Ciências ocorre no Centro de Divulga-
ção Científi ca e Cultural da USP, em São Carlos, nos próximos dias 29 e 
30. O evento tem como objetivo reunir professores da educação básica, 
pesquisadores e estudantes que cursam Licenciatura em Química, Físi-
ca, Biologia e Ciências da Natureza, para um exercício de socialização e 
análise de experiências e estudos vinculados à Educação em Ciências em 
diferentes níveis e modalidades. No Encontro acontecerão a palestra de 
abertura, ofi cinas, apresentações orais e de pôsteres e mostras de materiais 
didáticos. Mais informações: (www.cdcc.usp.br/novidades/2017-EEC). 

J - Temporário e Terceirizado
O Departamento Cultural da Associação dos Advogados (AASP) promove, 
nesta terça (26) e na quarta (27), o curso Terceirização no Direito do Tra-
balho, cujo objetivo é comentar a Lei nº 13.428/2017 e as modifi cações da 
Lei nº 6.019/1974, que tratam do trabalho temporário e da terceirização. 
Na terça, o expositor aborda o tema “Aspectos práticos e legislativos do 
contrato de trabalho temporário e do trabalho terceirizado e suas princi-
pais diferenças; a responsabilidade solidária ou subsidiária do tomador de 
serviços; a a validade ou não da terceirização da atividade-meio ou fi m”. 
Na quarta-feira, “O novo prazo do contrato de trabalho temporário e os 
termos técnicos da defesa do tomador na ação trabalhista. A aplicabili-
dade da Súmula nº 331 do TST e comentários de casos práticos”.  Mais 
informações: (11) 3291-9200 e no site: (www.aasp.org.br/educacional).
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A -  Carreira e Negócios
O IBEF realiza entre os dias 27 e 29 (quarta à sexta), no Hotel Unique, a 

de absenteísmo no trabalho e na escola. Mais informações, acesse 
(www.eurofarma.com.br).

Nove dos doze segmentos analisados mais admitiram

do que desligaram funcionários.

Em julho, o mercado de 
trabalho formal do setor de ser-
viços no Estado de São Paulo 
parece ter consolidado o seu 
processo de recuperação ao 
criar 6.174 vínculos formais, re-
sultado de 168.522 admissões 
e 162.348 desligamentos. No 
acumulado dos primeiros sete 
meses de 2017, foram gerados 
49.155 empregos com carteira 
assinada, revertendo o cenário 
observado no mesmo período 
de 2016, quando o saldo era 
negativo em 41.832 vagas. 

Adicionalmente, nove dos 
12 segmentos analisados mais 
admitiram do que desligaram 
funcionários nesse período. Nos 
últimos 12 meses, o desempe-
nho ainda foi negativo, com o 
fechamento de 39.524 postos 
de trabalho. Com isso, o setor 
encerrou o mês com um estoque 
total de 7.343.271 trabalhadores 
formais, 0,5% inferior ao apura-
do no mesmo período de 2016. 
Os dados compõem a pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP. 

Apesar do bom resultado 
mensal, na comparação anual, 

As pequenas indústrias começam a esboçar uma

reação frente à economia.

Destaca-se, porém, ce-
nários distintos: nas 
pequenas, as contra-

tações e demissões estão no 
mesmo nível, pela primeira vez 
desde outubro de 2014 (média 
de 33%), enquanto nas micro, 
as demissões ainda superam as 
contratações.

No quadro geral, há uma per-
da líquida de vagas - 22% das 
Micro e Pequenas Indústrias 
demitiram, diante de 13% que 
contrataram. Por isso, o Índice 
de Satisfação Econômica do 
setor manteve-se estável, com 
avaliação negativa persistindo, 
sem sinais signifi cativos de me-
lhora na atividade. As pequenas 
indústrias, porém, começam 
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Pequenas indústrias 
ensaiam reação e igualam 
demissões e contratações

A 54ª rodada do Indicador de Atividade da Micro e Pequena Indústria, pesquisa encomendada pelo 
Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi) ao Datafolha, aponta que o nível 
de contratações (do mês anterior) na categoria teve uma leve melhora, passando de 7% para 13%, de 
julho para agosto de 2017

número de empresários (de 23% 
em junho, para 40%, em agosto) 
que acreditam que a economia 
deva voltar a crescer no último 
trimestre”, pontua o presidente 
do Simpi, Joseph Couri. Apesar 
do leve otimismo, 72% da ca-
tegoria, no geral, ainda temem 
pelo futuro por causa da crise.

A pesquisa apontou, ainda, 
que o Índice de Investimentos 
passou de 25 para 34 pontos 
entre julho e agosto e alcançou 
o mesmo patamar registrado 
em agosto de 2016 (33 pontos). 
Entre as micro, o índice passou 
de 22 para 30 pontos. Já nas 
pequenas, foi de 40 para 58 
pontos, o melhor resultado em 
dois anos (Simpi).

a esboçar uma reação frente 
à economia, com expectativa 
mais positiva. 

“Para essas, a crise existe e 
afeta os negócios ainda, mas, nos 
últimos três meses, cresceu o 

Mercado de trabalho do setor de 
serviços paulista consolida recuperação

entre as 12 atividades pesquisa-
das apenas os serviços médicos, 
odontológicos e serviços sociais 
(2,3%) e de alojamento e ali-
mentação (0,3%) apontaram alta 
no estoque de empregos com 
relação a julho de 2016. Já os 
destaques negativos fi caram por 
conta das atividades de trans-
porte e armazenagem (-2,9%); 
artes, cultura e esportes (-1,6%); 
e fi nanceiras e seguros (-1,4%).

Segundo a FecomercioSP, 
o desempenho das atividades 

de educação e saúde foram 
determinantes para o bom 
desempenho do mercado de 
trabalho geral, mas, em julho, 
observou-se que a geração de 
vagas foi difundida entre todas 
as áreas. A assessoria econô-
mica da Entidade destaca que, 
apesar de algumas atividades 
ainda registrarem saldo negati-
vo de empregos, eles são cada 
vez menores, e isso indica um 
estancamento da eliminação 
de vagas (AI/FecomercioSP).

Estoque do Tesouro 
Direto atinge 
recorde

O estoque do Tesouro Direto 
alcançou o valor recorde de R$ 
47,7 bilhões em agosto, com um 
crescimento de 0,8% em relação 
a julho (R$ 47,3 bilhões) e de 
34,6% sobre agosto de 2016 (R$ 
35,4 bilhões). As aplicações de 
até R$ 5 mil representaram 80,9% 
dos investimentos realizados e 
as de até R$ 1 mil atingiram o 
recorde de 57,1 % do total. O 
valor médio das operações foi de 
R$ 6.808,62 no período, apresen-
tando queda de 4% em relação 
ao mês anterior (R$ 7.094,95) e 
de 33,1% em relação a agosto de 
2016 (R$ 10.175,96).

Esse é o menor valor médio 
de operações de investimento 
registrado desde 2004. Para a 
Secretaria do Tesouro Nacional, 
os dados evidenciam que o pro-
grama tem se tornado cada vez 
mais democrático, com a amplia-
ção de pequenos investidores. De 
acordo com a secretaria, foram 
realizadas em agosto 198.178 
operações de investimento no 
Tesouro Direto, no valor de 
R$ 1,349 bilhão. Já os resgates 
totalizaram R$ 1,408 bilhão, 
sendo R$ 1,275 bilhão relativo 
às recompras e R$ 133 milhões, 
aos vencimentos.

O título mais demandado pelos 
investidores foi o indexado à 
taxa Selic (Tesouro Selic), cuja 
participação no volume total 
de investimentos atingiu 47,4% 
(ABr).

Publicado no Diário Ofi cial da 
União de sexta-feiara (22) o decreto 
presidencial que prorroga concessões 
e autorizações de usinas hidrelétricas 
com capacidade instalada entre 5 mil 
e 50 mil quilowatts. A medida vale 
também para usinas de autogeração 
que estejam operando mas não es-
tejam ligadas ao Sistema Interligado 
Nacional. Nesse caso, vale indepen-
dentemente do potencial de geração.

A prorrogação vale por 30 anos a 
serem contados a partir do término 
do prazo da concesão ou da auto-
rização. Para a prorrogação desses 
prazos as companhias terão de arcar 

com alguns custos. Entre eles o pa-
gamento pelo Uso do Bem Público; 
o recolhimento da Compensação 
Financeira pela utilização de recur-
sos hídricos; a reversão dos bens 
vinculados ao fi nal da concessão, 
sem indenização; e a renúncia a 
alguns direitos preexistentes.

Ainda de acordo com o decreto, o 
excedente de energia elétrica produ-
zida pelo empreendimento destinado 
à autoprodução não consumido 
será obrigatoriamente liquidado no 
mercado de curto prazo ao Preço de 
Liquidação de Diferenças. A comer-
cialização será proibida (ABr).

Prorrogada as concessões de 
usinas hidrelétricas


