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Cicloturismo, Ciclovias 
e Ciclo-Assassinatos

A - Porteira Aberta 
A Fundação SOS Mata Atlântica realiza, no próximo dia 11, a 36ª edição 
do Porteira Aberta, evento que abre as portas do Centro de Experimentos 
Florestais SOS Mata Atlântica – Heineken Brasil, uma antiga fazenda 
de café em Itu, para interessados em conhecer o espaço e as atividades 
ali realizadas. A ação, que acontece entre 9h e 12h, inclui dentre as 
atividades a trilha, visita a um jardim sensorial e uma ofi cina criativa, 
com materiais reutilizáveis. Mais do que uma manhã em contato com a 
natureza, o evento objetiva levar à sociedade uma proximidade com a 
natureza, mesmo vivendo em grandes metrópoles. As vagas são limitadas 
e as inscrições podem ser realizadas no link: (https://goo.gl/kgEwUk).

B - Ingressar na Política 
O RenovaBR está com as inscrições para seu processo seletivo de bol-
sistas. O programa capacita novos talentos que queiram ingressar na 
política, podendo candidatar-se a uma vaga no Congresso Nacional em 
2018. Criado com o propósito de acelerar novas lideranças políticas, o 
RenovaBR mobilizará recursos de pessoas físicas motivadas exclusiva-
mente pelo interesse público para dar a novas caras de todo o país a 
oportunidade de transformar a política brasileira e servir a sociedade. 
A contrapartida esperada para as bolsas é simples: compromisso com 
transparência, com a ética e a democracia e motivação para fazer do 
Brasil um país melhor. Os interessados devem se cadastrar no site 
(www.renovabr.org). 

C - Encontro de Bioeconomia 
As estratégias e políticas que o Brasil e a Alemanha estão adotando 
para desenvolver a bioeconomia, bem como os avanços da ciência e 
tecnologia na área, estarão na pauta das discussões do 6º Diálogo Brasil-
-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação nos próximos dias 8 e 9, no 
auditório da Fapesp, com a participação de pesquisadores, tomadores 
de decisão e representantes de empresas do Brasil e da Alemanha. O 
tema será ‘Bioeconomy: Research and Innovation Shaping the New 
Biobased Economy’. No painel que discutirá as estratégias e políticas na 
área, representantes dos ministérios que cuidam da pasta de ciência e 
tecnologia de cada país irão relatar suas ações. Mais informações sobre 
o evento: (www.fapesp.br/eventos/6dialogue).

D - Área de Tecnologia
A Acesso Digital, empresa de tecnologia focada em oferecer soluções 
digitais que desburocratizem as relações entre pessoas e empresas, busca 

profi ssionais experientes e antenados para a área de Tecnologia. As va-
gas são para “Devops Engineer”, que dará sustentação aos produtos da 
empresa, e Front-End Developer, que será responsável pela criação do 
front de novos produtos com foco em mobile. O profi ssional precisa ser 
experiente e antenado para dar suporte ao desenvolvimento e operações 
da plataforma tecnológica que dá sustentação aos produtos da empresa, 
com vontade de criar algo de valor, que possa mudar a cara do Brasil, 
trabalhando com Designers e ajudando a criar uma experiênciapara os 
usuários. Saiba mais em: (www.vagas.com.br/acesso).

E - Oportunidade aos Talentos 
A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) anuncia 
a abertura das inscrições para a quarta edição do FenapróUniversitário, 
concurso realizado com a participação de matriculados em cursos su-
periores de publicidade e propaganda de todo o País, com o propósito 
descobrir e dar oportunidade aos talentos que ainda estão nas univer-
sidades e valorizar o profi ssional da propaganda. O tema: “O futuro é 
seu!”,  é inspirado no projeto “The future is yours”, da Adobe (https://
futureisyours.adobe.com/). A ideia é que o estudante projete seu futuro 
numa campanha, como profi ssional de propaganda e ser humano atuante 
na sociedade. Regulamento e prêmios disponível no site: (http://www.
fenaprouniversitario.org.br/). 

F - Obras de Oshibana-e
Nos próximos dias 11 e 12, das 9h às 18h30, acontece a XVI Exposição 
de Oshibana-e. Promovida pelo Ateliê Oshibana-e, será realizado no 
Instituto IACE, (Rua Frei Eusébio de Soledade, 84 - Vila Mariana - Metrô 
Ana Rosa). Estarão expostas 90 obras de oshibana-e, mais pingentes, 
marcadores de livros e cartões. Ao longo do evento, também acontecerá 
o sorteio de um quadro da professora Alice, “No Alvorecer da Caminha-
da”, com arrecadação revertida para o GRAACC. Aos interessados em 
conhecer a arte do oshibana e outras, como kirigami, origami e washi-e, 
haverá workshops. Estas atividades desenvolvem a concentração e a 
criatividade, trazendo bem-estar e equilíbrio. Mais informações: (11) 
5573-8099. E-mail: (aliceimai@oshibana-e.com.br). 

G - Gestão de Parques
As parcerias entre os setores público e privado para gestão dos par-
ques são tema cada vez mais presente no nosso dia a dia. O Instituto 
Semeia realiza, no próximo dia 7, o encontro “Parques do Brasil – As 
novas fronteiras da gestão dos parques”. Esse é o único fórum do Brasil 

dedicado exclusivamente à discussão sobre o futuro da gestão dos 
parques e será realizado das 9h às 18h no Espaço Traffô, Rua Gomes 
de Carvalho 560, Vila Olímpia. Participam especialistas, como Ricardo 
Soavinski, presidente do ICMBio; Ciça Wey, executiva do Instituto Ekos; 
Ernesto Castro, chefe do Parque Nacional da Tijuca; Miguel Milano, 
diretor da Permian Brasil; Beatriz Frontin, Direito Ambiental da BMA 
Advogados, entre outros. Mais informações: (http://www.semeia.org.
br/parquesdobrasil/). 

H - Outback e AACD
No próximo dia 6 (segunda-feira), o Outback Steakhouse realiza pelo 
segundo ano o ‘Iced Tea Day’, dia em que o valor líquido arrecadado 
com a venda do clássico Iced Tea será revertido para a AACD - Asso-
ciação de Assistência à Criança Defi ciente. Nos sabores limão, pêssego, 
cranberry (R$ 10,75) ou tradicional (R$ 9,75), os chás do Outback 
possuem cortesia de refi l como tradição do restaurante, em que o 
cliente só paga o primeiro copo e todos os seguintes são por conta da 
casa. A ação é válida em todas as unidades do Brasil nessa data. Por 
ser fi lantrópica e sem fi ns lucrativos, a AACD necessita de doações 
para manter os serviços de excelência na área de reabilitação física. 
A rede Outback Steakhouse possui 87 restaurantes no Brasil, está 
presente em 37 cidades. 

I - Liderança Pública 
O fundador e presidente do Centro de Liderança Pública, Luiz Feli-
pe D’Ávilla, é o palestrante convidado do próximo Fórum de Temas 
Nacionais 2017, promovido pela ADVB – Associação dos Dirigentes 
de Vendas e Marketing do Brasil. O evento acontece no próximo dia 
7 (terça-feira), a partir das 8h, no Hotel Maksoud Plaza. A palestra 
aborda o tema “Liderança e inovação na gestão pública” e contará 
com a presença de associados da ADVB, diversos empresários e 
autoridades. O Fórum de Temas Nacionais tem o objetivo de discutir 
assuntos que afetam a economia do país e que impactam diretamente 
o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, o desempe-
nho das vendas. O encontro tem patrocínio do Hotel Terras Altas e da 
Ghelfond Diagnósticos. 

J - Serviços Sustentáveis
Atenta à importância de construir uma moda responsável, a Renner 
está engajada no objetivo de entregar produtos e serviços susten-
táveis. Nesse sentido, a varejista desenvolveu junto a fornecedores 
peças confeccionadas com componentes menos impactantes ao meio 
ambiente para incorporar às suas coleções. As lojas recebem produtos 
femininos, masculinos e infantis com tags explicativas indicando o uso 
de duas matérias-primas sustentáveis: o fi o reciclado e o liocel. As tags 
descrevem as características dessas matérias-primas. No total, são 
130 modelos diferentes. Em volume, a quantidade de peças feitas com 
matérias-primas sustentáveis em 2017 chega a 500 mil. Os produtos 
estão disponíveis tanto nas lojas físicas como no e-commerce (www.
lojasrenner.com.br).
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A Fundação SOS Mata Atlântica realiza, no próximo dia 11, a 36ª edição 
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Sou fã dos grandes 

circuitos de bicicleta 

mundo a fora. Castelos 

do Loire, Serra Gaúcha, 

volta de Florida, Grand 

Canyon e o famoso 

caminho de Compostela

Quem inventou a bicicleta 
como nós conhecemos 
foi o ferreiro escocês 

Kirkpatrick Macmillan, em 
1839. Foi ele quem primeiro 
apareceu com os pedais gruda-
dos na enorme roda da frente 
– acreditava-se que quanto 
maior ela fosse, mais rápida a 
engenhoca andaria. Naquela 
época as ruas sem calçamento 
eram divididas entre os cavalos 
ou charretes, e as modernas 
bicicletas  da época. 

O pior acidente que poderia 
acontecer seria um tranco de 
um cavalo mais irritado que 
provocaria um ou outro ar-
ranhão mais ou menos sério. 
Ninguém era atropelado por 
uma carruagem e nem ciclovia 
existia. Eu ando meio amoado 
com estes atropelamentos 
quase que diários no Brasil, 
em especial de “bicicleteiros” 
urbanos.

Quando um ciclista é atro-
pelado nas ruas de nossas 
metrópoles, ele é vítima de to-
dos nós. Eu explico: todos nós 
reconhecemos a ferocidade do 
trânsito das ruas, avenidas e 
estradas do Brasil. 

Fomentar a ocupação das 
ruas por bicicletas que dispu-
tarão espaço com ônibus, cami-
nhões e imbecis em geral é ser 
conivente com o assassinato 
anunciado destes incautos que 
se acreditam protegidos. Eles 
serão mortos e adicionados 
a macabra estatística de as-
sassinatos no trânsito porque 
acreditaram no prefeito, no 
vereador e em você sobre o 

quão seguro é andar de camelo 
pelas ruas de São Paulo, por 
exemplo. Você é culpado. 

Já sei: você acha que o espaço 
público é para todos etc, etc. 
Eu até entendo e louvo seu ar-
gumento, mas ele não resistirá 
a um bi-articulado espremendo 
você e sua magrela contra a 
guia, na rua. Get real. Os dis-
positivos de proteção a vida 
devem vir antes dos discursos 
panfletários de mobilidade 
social. Aqueles, em especial, 
discursados sob a trilha sonora 
do Raul Seixas e sua próspera 
sociedade alternativa, em uma 
realidade fantasiosa que ainda 
não existe. 

É nossa obrigação promover 
a inclusão em todos os proje-
tos de mobilidade urbana e a 
bicicleta é peça fundamental 
neste cenário. Entretanto 
antes de soltar as presas nas 
ruas, precisamos preparar os 
predadores. Antes de disputar 
espaço com os predadores, 
precisamos educar também as 
presas. Os espaços precisam 
ser adaptados, os motoristas 
educados, e os atos de violência 
e acidentes apurados, julgados 
e, se couber, punidos. 

A partir daí eu me sentirei 
seguro de tirar a magrela da 
garagem e pedalar, não só aos 
fi nais de semana como também 
em todos os dias, indo e vol-
tando do trabalho. Certamente 
me sentirei neste dia tão feliz 
quanto nos belos campos da 
Normandia, bem ali na Mancha, 
pedalando na estrada entre 
carneiros e montes de sal, com 
a proteção de São Miguel e seu 
mosteiro ao fundo.

Mas por enquanto, para mim, 
por aqui, é carro ou taxi.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel, sócio e 

Diretor da MTD Hospitality.

Julio Gavinho (*)

Infl ação 
avança em 
cinco das 
sete capitais 
pesquisadas 

A infl ação medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) avançou 
de 0,29% para 0,33% entre a 
semana encerrada em 22 de 
outubro e a que terminou no 
dia 31, com alta em cinco das 
sete capitais pesquisadas pelo 
Ibre/FGV. A maior alta na última 
semana, em comparação com 
a anterior, foi registrada em 
Porto Alegre: a taxa subiu 0,15 
ponto percentual entre as duas 
semanas e fechou em 0,51%. 

Tiveram destaque na acelera-
ção os grupos habitação e ali-
mentação, cujas taxas passaram 
de 0,21% para 0,79% e de 0,54% 
para 0,78% respectivamente.

Aparecem ainda com acele-
ração de preços São Paulo (de 
0,40% para 0,43%), Recife (de 
0,2% para 0,22%) e, com índices 
iguais, Brasília e Salvador (de 
0,14% para 0,21%).

Ocorreu desaceleração de 
preços, entre as semanas encer-
radas em 22 e em 31 de outu-
bro, no Rio de Janeiro (0,12%, 
desaceleração de 0,04 ponto 
percentual), menor índice do 
país; e em Belo Horizonte, onde 
o IPC-S passou de 0,47% para 
0,44% – ainda assim, a capital 
mineira registrou o segundo 
maior IPC-S (ABr).

Segurança no emprego e juros mais baixa proporcionam 

melhores condições de aquisição de bens duráveis.

É o que revela o Índice de 
Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF), que 

subiu novamente em outubro ao 
atingir 80,3 pontos, 1,7% supe-
rior aos 79 pontos registrados 
em setembro. Na comparação 
com o mesmo mês do ano pas-
sado, houve crescimento de 
9,2%, quando o ICF se situava 
em 73,5 pontos. 

Desde fevereiro o ICF vem 
oscilando entre 77 e 79 pontos, 
e agora passa a linha dos 80 pon-
tos, um bom termômetro para 
os empresários do setor - que se 
programam para as vendas de 
Natal, principal data do varejo. 
O ICF é apurado mensalmente 
pela FecomercioSP e varia de 
zero a 200 pontos, sendo que 
abaixo de 100 pontos signifi ca 
insatisfação e acima de 100, 
satisfação, em relação às con-

Os pedidos de falência caíram 
15,7% na variação acumulada 
no ano até outubro, contra o 
mesmo período do ano anterior, 
segundo dados com abrangên-
cia nacional da Boa Vista SCPC. 
Mantida a base de comparação, 
as falências decretadas subiram 
4,3%, enquanto nos pedidos de 
recuperação judicial e recupe-
rações judiciais deferidas  foram 
observadas quedas de 25,8% e 
18,6%, respectivamente.

Com exceção de falências de-
cretadas que ainda apresentam 

crescimento, os demais indicado-
res seguem em retração quando 
observados pelos valores acu-
mulados em 12 meses. Passado 
o período de intensa diminuição 
da atividade econômica, redução 
do consumo, restrição e encare-
cimento do crédito, as empresas 
passam agora a demonstrar 
sinais mais sólidos dos indica-
dores de solvência, tendência 
que deverá ser mantida devido 
às melhorias das condições de 
juros, spreads, infl ação, entre 
outros fatores (SCPC).

Os indicadores econômicos 
mais recentes dão sinais de 
que o comércio  iniciou uma 
lenta e gradual recuperação 
nos últimos meses. Uma pes-
quisa feita com empresários 
do varejo em todas as capitais 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que as vendas neste 
fi m de ano serão melhores 
para 39% dos comerciantes. 
A minoria dos entrevistados 
(22%) disse que as vendas 
serão piores. Para um terço 
(33%) as vendas se manterão 
estáveis. 

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, os números observados 
em 2017 são positivos e levam 
otimismo ao varejo, embora o 
nível elevado de desemprego 
force uma recuperação mais 
lenta que o desejável. “Não 
se espera uma recuperação 
rápida da economia, mas o fato 
importante é que há indícios 
de que já esteja acontecendo 
e, um deles, é a melhora das 
expectativas para o Natal”. A 
pesquisa também investigou a 
intenção de contratar mão de 
obra para as festas de Natal e 
Réveillon. 

Apenas 15% dos comer-
ciantes já contrataram ou 
irão contratar mão de obra 

Pesquisa feita com empresários do varejo mostra que as vendas 

neste fi m de ano serão melhores para 39% deles.
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Intenção de consumo atinge a maior 
pontuação desde junho de 2015

Menos pessimistas, a maioria dos paulistanos está mais segura no seu emprego do que no mesmo 
período de 2016, fazendo com que voltem a consumir

que o consumo da sua família e 
da população em geral tende a 
ser maior nos próximos meses, 
enquanto que em outubro do 
ano passado, esse porcentual 
era de 20%.

Segundo a FecomercioSP, 
mais segurança no emprego 
aliado a uma taxa de juros mais 
baixa proporcionam ao consu-
midor melhores condições de 
aquisição de bens duráveis. O 
item Momento para duráveis 
avançou 1,9% na comparação 
mensal, passando de 54,5 
pontos em setembro para 55,6 
pontos em outubro. Contudo, 
59% das famílias da capital 
paulista afirmaram comprar 
menos do que em relação há 
um ano, redução de 8 pontos 
percentuais em relação ao 
mesmo mês do ano passado 
(AI/FecomercioSP).

dições de consumo.
O destaque de outubro foi o 

item Perspectiva de consumo, 
que apresentou uma alta anual 
de 19,8% e atingiu a maior pon-

tuação desde abril de 2015. Em 
outubro, o item passou dos 75,6 
para os 81,5 pontos, alta mensal 
de 7,9%. A pesquisa mostra que 
26% dos paulistanos disseram 

Vendas neste fi m de ano devem 
superar resultado de 2016

extra para reforçar o quadro 
de trabalhadores nesse perío-
do – sejam eles temporários, 
informais, efetivos ou terceiri-
zados. Em números absolutos, 
isso signifi ca que pouco mais de 
32,2 mil vagas devem ser cria-
das neste trimestre. Para 79% 
desses comerciantes, o princi-
pal motivo das contratações é 
suprir a demanda aquecida no 
período do Natal. Os que não 
devem contratar somam 81% 
da amostra.

A sondagem revela ainda 
que ter experiência pesa mais 
do que a formação técnica na 
área em que o trabalhador bus-
ca uma oportunidade. Quatro 

em cada dez (44%) comer-
ciantes solicitam funcioná-
rios que tenham experiência 
anterior na área. Apenas 
2% exigem que o candida-
to tenha feito algum curso 
profissionalizante. Ainda 
sobre o perfi l do trabalhador 
a ser contratado, 55% dos 
empresários procuram pro-
fi ssionais que tenham até 34 
anos de idade e 44% esperam 
que o novo funcionário tenha 
pelo menos o ensino médio 
completo. Há também uma 
preferência por mulheres 
(52%) em detrimento de 
homens (17%) - (SPC Brasil/
CNDL).

Pedidos de falência caem 
15,7% no acumulado do ano


