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Mude a sua vida e tenha 
resultados extraordinários 

A - Papai Noel 
No próximo dia 14 (terça-feira), das 10h às 16h, Silvio Ribeiro, da 
Claus Produções, ministra o curso de Papai Noel, Mamãe Noel e 
Noeletes, na Rua Formosa, 99 – 12ª andar (metrô Anhangabaú). 
Ele, que é considerado o mais antigo do Brasil, com mais de 50 anos 
de experiência, inicia o curso com uma breve história da origem do 
Papai Noel e depois orienta sobre como interpretar o personagem 
e dialogar com as crianças além de explicações sobre fi gurino e ma-
quiagem. Os candidatos irão preencher uma fi cha, serão entrevista-
dos e fotografados. Os aprovados fi carão à disposição da produtora 
de acordo com as vagas oferecidas pelo comércio em geral. Basta 
comparecer no local portando os seguintes documentos: RG e CPF. 
Mais informações: tel. 3214-6635.

B - Construir Carreira 
A Riachuelo acaba de abrir as inscrições para o Programa de Trainees 
2018. As oportunidades são para jovens que se graduaram nos cursos 
de Moda, Administração, Economia, Comunicação, Engenharia e áreas 
correlatas. A rede prioriza profi ssionais com interesse em construir 
carreira em âmbito nacional e talento para administração comercial 
e gestão de pessoas. Com duração entre 12 e 18 meses, o programa 
oferece duas possibilidades de carreira: Gerente de Loja e Gerente de 
Produto. É necessário disponibilidade para residir em qualquer região 
do país. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 30, no 
site (www.riachuelo.com.br).

C - Segmento Lojista
A Caixa Econômica Federal e a Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop) assinaram acordo de cooperação para fornecer 
condições diferenciadas em produtos e serviços bancários para os 
mais de 54 mil lojistas credenciados à entidade. O setor, que movi-
mentou mais de R$ 140 bilhões no ano passado e gera mais de um 
milhão de empregos diretos, conta com o aporte inicial de R$ 500 
milhões em recursos para serem investidos em operações de crédito, 
capital de giro, antecipação de recebíveis e linhas de investimento 
para aquisição de máquinas e equipamentos, em condições e prazos 
especiais. Com a assinatura do acordo, os associados já podem contar 
com a rede de atendimento da Caixa em todo o país para ter acesso 
às condições diferenciadas.

D - Gastos Públicos
O Tribunal de Contas do Estado promove o Concurso Cultural Ideias.
TCESP 2017. O objetivo é buscar propostas inovadoras para combater a 
corrupção, promover a transparência e simplifi car as informações sobre 
os gastos públicos. Direcionada a empreendedores digitais, startups, 
Ongs, ciberativistas e servidores públicos, a competição terá como tema 
“Transparência e qualidade dos gastos públicos”. Os participantes deverão 
criar uma ferramenta que permita o aperfeiçoamento dos processos, 
rotinas e atividades do controle externo e social.  As equipes poderão 
ter até cinco integrantes. Os selecionados serão notifi cados e convidados 
para o evento. Mais informações: (www4.tce.sp.gov.br/ideias2017/). 

E - Especialização em Biogás 
As inscrições para o curso de Especialização em Tecnologias da Cadeia 
Produtiva do Biogás, que é ofertado pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, estão abertas. As aulas ocorrerão em ambiente vir-
tual e terão início em março. O curso será semipresencial, com quatro 
encontros no município de Foz do Iguaçu. As disciplinas contemplam 
todos os processos da cadeia produtiva, incluindo métodos químicos de 
análises, conversão de substratos, operacionalização de biodigestores 
e purifi cação do biogás. Todo o conteúdo foi elaborado para capacitar 
profi ssionais interessados em atuar no setor. Mais informações em: 
(www.cibiogas.org/posgraduacao).

F - Faculdade de eSports 
Os jogos do gênero de estratégia em tempo real ganharam torneios ao redor 
do mundo com transmissões ao vivo via Internet, etapas presenciais em 
grandes estádios com milhares de pessoas na plateia e claro, com narradores 
ofi ciais. É comum que as equipes sejam patrocinadas por grandes marcas 
relacionadas com games. A Game College é uma Faculdade de Games 
Online, onde as pessoas podem se encontrar e conversar tendo acesso a 
diferentes tipos de níveis de jogadores e técnicos, podem fazer cursos e 
melhorar de acordo com o que elas quiserem evoluir. Cursos exclusivos, ao 
vivo, e áreas com torneios para assinantes, que poderão disputas partidas 
na arena Razer. Mais informações (www.gamecollege.com.br).

G - Açúcar de Coco
A Chocolate Verde, visando adoçar o dia a dia dos adeptos da saudabili-
dade, a apresenta o Açúcar de Coco, produto com índice glicêmico 35, 

inferior ao açúcar refi nado (92), ao mel (83) e ao açúcar mascavo (80). 
Rico em vitaminas do complexo B (B1, B2, B3 e B6), essenciais para o 
equilíbrio e bem estar do organismo, o Açúcar de Coco é extraído das 
fl ores do coqueiro, não contém glúten e nem conservantes e é 100% 
natural. Pode ser usado como substituto de adoçantes artifi ciais. O sabor 
‘doce’ é garantido mas, sem química e mais próximo do natural. Cada 
porção de 5 gramas contém 19 Kcal, o equivalente a 1% dos valores 
diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal. Saiba mais 
em (www.chocolateverde.com.br).

H - Investimentos em Israel
Empresas do agronegócio terão oportunidade de apresentar pro-
jetos de investimento a empresários israelenses no ‘Brazil-Israel 
Agribusiness Investor Road Show’, que acontece em Tel-Aviv, entre 
os próximos dias 28 e 30. O evento realizado em conjunto pelo Mi-
nistério da Agricultura e Apex inclui seminário para apresentação de 
oportunidades no Brasil e exposição da Embrapa, seguido de rodada 
de negociações. O interesse de israelenses está voltado para empre-
sas de inovação tecnológica na agropecuária, uma vez que Israel é 
importante polo nessa área. Entre as atividades de interesse estão 
a produção de açúcar, grãos, carnes, frutas, pescados e alimentos 
processados, além de cafés, chás e sucos.

I - Química & Moda
Maquinários e insumos que estão em alta no mercado de impressão 
digital têxtil e sublimação, ganharão espaço em um encontro promovido 
pela Global Química & Moda. O evento gratuito voltado para empre-
endedores e gestores do setor acontece no próximo dia 23, na Rua 
Correia de Andrade, 232, no bairro do Brás. Além da apresentação de 
materiais para a área têxtil, esta edição conta ainda com palestra de 
três especialistas em negócios, que abordam temas como: gestão de 
alta performance, melhorias do setor comercial e atitudes para que 
as empresas possam otimizar seus resultados. Saiba mais em (http://
www.gqm.com.br/).

J - Gestão Municipal
No dia 7 de dezembro, na Assembléia Legislativa do Esatdo, no Ibira-
puera, acontece o II Congresso de Gestão Municipal. O evento reunirá 
especialistas de diferentes áreas do conhecimento –economia, fi nanças,  
administração, direito, entre outras– para abordar de maneira prática 
e didática diversos assuntos relacionados à rotina das administrações 
municipais. Estão previstos temas como: precatórios municipais, con-
tratos administrativos, PPP’s em serviços municipais, fi nanças públicas, 
responsabilidade de prefeitos, questões eleitorais, terceirização de mão de 
obra, Tribunais de Contas, casos de sucesso na administração, e soluções 
para as gestões municipais em período de crise. Outras informações: 
(www.congresso.ipgm.com.br).
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Você já viveu alguma 

situação extrema e 

percebeu que era o 

momento de mudar as 

suas atitudes? Já se 

sentiu fragilizado e sem 

enxergar o real sentido 

da vida? 

A maneira de enfrentar 
os dois problemas pode 
defi nir o rumo da sua 

existência e, até mesmo, in-
terferir na longevidade. Por 
exemplo, existem diversos 
casos de pessoas que passaram 
por períodos de estresse, às 
vezes até traumatizantes, mas 
que deram uma reviravolta na 
forma de encarar a vida. 

Um estudo elaborado pela 
Universidade Stanford, na Cali-
fórnia, desmente o fato de que 
uma experiência traumática 
provoque a redução do tempo 
de vida do ser humano. Na 
verdade, o que pode interferir 
na existência de cada um, é o 
como enxergar as difi culdades.  

A pesquisa sugere ainda que, 
se o indivíduo encontra um sig-
nifi cado para o ocorrido e resta-
belece um senso de segurança, 
geralmente prolonga a sua 
vivência e com qualidade. Já 
as demais pessoas, acumulam 
sentimentos ruins e adotam 
comportamentos não saudá-
veis a partir dos empecilhos.

O levantamento nos leva a 
perceber como a nossa saúde 
mental e emocional interfere 
no corpo nessas situações. 
Quando isso acontece, é co-
mum defi nirmos como viver 
a partir daquele momento. 
Dessa forma, mudamos o nosso 
rumo, como um passo subse-
quente fundamental. 

Mas, por que esperar atingir 
o limite dos sofrimentos para 
iniciar um processo de mu-
dança? Por quais motivos, em 
alguns períodos, teimamos em 

atender ao pedido do cérebro 
de manter a vida como está e, 
assim, esperar que a felicidade 
nos encontre?

Vemos grandes exemplos 
de superação, de pessoas que 
não têm escolhas e precisam 
encontrar a melhor forma de 
viver. Não espere por um gran-
de obstáculo para procurar um 
novo rumo. Coloque em prática 
novas ações ou outro direcio-
namento que tenha satisfação 
e bem-estar. 

É preciso compreender que 
o único responsável pela sua 
vida é você mesmo. Por isso, 
busque o que faz sentido para 
ela. Só assim é possível alcan-
çar os seus objetivos sejam 
físicos, mentais, espirituais ou 
até mesmo materiais. 

Quando entendemos o por-
quê de nossa existência e 
defi nimos uma meta a ser al-
cançada, a sua história passa a 
ter mais sabor. Somos capazes 
de desenvolver a autoestima e 
também alcançar a felicidade 
com nossos próprios valores e 
prioridades.

Portanto, pare por um mo-
mento e refl ita se está ple-
namente satisfeito consigo 
mesmo ou se é chegada a hora 
de realizar algum grande feito. 
Procure descobrir o que real-
mente te traz felicidade. Nesse 
pensamento, é importante não 
duvidar de sua capacidade e 
habilidades pessoais. 

O homem já alcançou con-
quistas incríveis que jamais 
teriam ocorrido se não acre-
ditasse de fato na sua vitória. 
Assim, transforme os seus 
objetivos em resultados extra-
ordinários. 

(*) - Mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. É referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), 
utilizado no reajuste dos contratos de aluguel, 
registrou deflação (queda de preços) de 0,02% 
na primeira prévia de novembro. A taxa é menor 
que a inflação de 0,32% anotada na primeira prévia 
de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas. 
Com a prévia de novembro, o IGP-M acumula de-
flações de 1,95% no ano e de 1,4% no acumulado 
de 12 meses.

A queda da taxa da prévia de outubro para a de 
novembro foi provocada por defl ação nos preços do 
atacado e por uma infl ação menor no varejo. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, que analisa o atacado, 
recuou de uma infl ação de 0,42% em outubro para 
uma defl ação de 0,09% em novembro.

Já a infl ação do Índice de Preços ao Consumidor, 
que analisa o varejo, caiu de 0,17% em outubro para 
0,03% em novembro (ABr).

As altas consecutivas sinalizam uma recuperação da atividade 

industrial no estado.

Outubro é o segundo mês 
consecutivo a apresentar 
saldo positivo na geração de 
empregos na indústria pau-
lista, com a criação de 2,5 mil 
vagas - alta de 0,11% frente a 
setembro, na série sem ajuste 
sazonal. Esse resultado para o 
mês não era visto desde 2010, 
quando a variação para o perí-
odo subiu 0,02% e somou 500 
postos de trabalho. 

No acumulado do ano, o sal-
do segue positivo e soma 9 mil 
empregos gerados (0,42%). 
Já os dados com ajustes 
para o mês fi caram estáveis 
(-0,02%). Os dados são da 
pesquisa de Nível de Emprego 
do Estado de São Paulo divul-
gados na sexta-feira (10) pelo 
Departamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos da Fiesp 
e do Ciesp (Depecon).

Segundo o diretor titular 
do Depecon, Paulo Francini, 
as duas altas consecutivas 

O resultado é 3,57 pontos percentuais inferior à alta acumulada 

(5,78%) de janeiro a outubro do ano passado.

O resultado é 3,57 pontos 
percentuais (pp) infe-
rior à alta acumulada 

(5,78%) de janeiro a outubro 
do ano passado.

Os dados indicam que a 
infl ação acumulada pelo IPCA 
nos últimos 12 meses fi cou em 
2,7%, resultado superior aos 
2,54% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em 
outubro de 2016, o IPCA havia 
registrado variação de 0,26%. 
A aceleração da infl ação teve 
como principal infl uência a alta 
no grupo Habitação que, com 
variação de 1,33%, foi responsá-
vel por quase metade do índice 
do mês, com contribuição de 
0,21 pp para a variação de 0,42% 
na infl ação de outubro (0,42%).

Segundo o IBGE, além da alta 
média de 3,28% nos preços da 
energia elétrica, a elevação de 

Número de novos 
microempreendedores 
individuais é recorde 

Entre as 1.545.360 novas empresas 
instaladas no país entre janeiro e 
agosto de 2017, 78,5% (ou 1.213.229) 
eram microempreendimentos indivi-
duais (MEIs).  Ambos os registros são 
os maiores já apurados pelo Indicador 
Serasa Experian de Nascimentos de 
Empresas para o período, além de 
10,5% superior ao registrado entre 
janeiro e agosto do ano passado, 
quando 1.098.130 microempreende-
dores individuais surgiram, frente a 
um total de 1.379.988 novos negócios.

Em agosto/2017, quando surgiram 
207.950 empresas, o número de 
novas MEIs bateu recorde, compa-
rado com todos os meses de agosto 
desde 2010: foram 157.818 contra 
145.070 nascimentos registrados 
em agosto/2016, alta de 8,8%. Desde 
agosto de 2010 até agosto de 2016 
a representatividade dos MEIs foi 
crescente e impulsionou o aumento 
geral no número de empresas no 
país. Em agosto de 2017, porém, 
nota-se uma variação para baixo de 
4,13% na participação dos MEIs no 
total de novos negócios, em relação 
a agosto/2016. 

“A tendência é que, com a reto-
mada da economia e o surgimento 
de novas vagas no mercado formal, 
o número de nascimentos de MEIs 
sofra um decréscimo”, diz o vice-
-presidente de Pessoa Jurídica da 
Serasa, Victor Loyola.

No oitavo mês deste ano, o setor 
de serviços continuou liderando o 
ranking dos mais procurados por 
quem decidiu empreender: das 
207.950 novas empresas surgidas 
em agosto/2017, 132.728 eram de 
serviços, o equivalente a 63,8% do 
total. Em seguida, 58.135 empresas 
comerciais (28,0% do total) e, no 
setor industrial, foram abertas 16.329 
empresas (7,9% do total) no mês 
(Serasa Experian).
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IPCA no ano fecha em 2,21% e é 
o menor em quase duas décadas
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a infl ação ofi cial do país, fechou os 
primeiros dez meses do anos com alta acumulada de 2,21%, a menor taxa acumulada em um mês de 
outubro desde os 1,44% de outubro de 1998

registraram defl ação. No caso 
dos alimentos, outubro foi o 
sexto mês consecutivo que o 
grupo apresentou deflação, 
embora bem menos intensa do 
que a registrada em setembro 
(-0,41%). 

Nos últimos 12 meses, a va-
riação acumulada do grupo é 
-2,14%. No ano, a variação está 
em -2,02% sendo que, dos dez 
meses transcorridos, sete apre-
sentaram variação negativa. O 
acumulado no ano é o menor 
registrado para o período desde 
a implantação do Plano Real em 
1994. Adotada pelo governo 
como a taxa de infl ação ofi cial 
do país, o IPCA se refere às fa-
mílias com renda entre um a 40 
salários mínimos e abrange dez 
regiões metropolitanas do país, 
além dos municípios de Goiânia, 
Campo Grande e Brasília (ABr).

12,9% no botijão de gás nas 
refi narias da Petrobras foi de-
terminante para a alta do grupo. 
Entre os nove grupos de produ-

tos e serviços pesquisados, as 
exceções foram Alimentação 
e Bebidas (-0,05%) e Artigos 
de Residência (-0,39%) que 

Indústria tem 2º mês positivo 
na geração de empregos

sinalizam uma recuperação da 
atividade industrial no estado. 
“Apesar de ainda estar em baixa 
intensidade, essa recuperação 
é persistente”, avalia Francini. 
Entre os 22 setores acompanha-
dos pela pesquisa para o mês de 
outubro, 8 fi caram positivos, 3, 

estáveis e 11, negativos. Entre 
os positivos, os destaques 
fi caram por conta do setor 
de máquinas e equipamentos, 
com geração de 2 mil postos 
de trabalho, seguido de con-
fecção de artigos do vestuário 
e acessórios (AJI/Fiesp).

IGP-M tem defl ação de 1,4% em 12 meses

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154  –  Companhia aberta

FATO RELEVANTE 
Alteração do Meio de Divulgação de Fatos Relevantes

Atacadão S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” ou “Companhia”) em cumprimento com o disposto no 
art. 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 358/2002 (“Instrução CVM 358”), por meio deste, divulga que o Conselho de Administração da 
Companhia aprovou, em reunião realizada no dia 8 de novembro de 2017, a alteração do meio de divulgação 
dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia previsto na Política de Divulgação de Informações 
e Negociação de Valores da Companhia (“Política de Divulgação e Negociação”). Sendo assim, conforme 
faculdade conferida pela Instrução CVM nº 547/14, a qual alterou a Instrução CVM 358, a Companhia 
passará a divulgar o anúncio sobre ato ou fato relevante, em sua integralidade, (i) na página da rede mundial 
de computadores do portal de notícias “Rede de Divulgação” (http://www.redededivulgacao.com.br); e (ii) na 
página da rede mundial de computadores da Companhia (http://www.grupocarrefourbrasil.com.br). Além da 
divulgação no portal de notícias acima indicado, o anúncio sobre ato ou fato relevante também será divulgado 
simultaneamente à CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. A Companhia informa, ainda, que atualizará seu 
formulário cadastral para refletir a alteração da Política de Divulgação mencionada acima.

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

Atacadão S.A.

Sébastien Durchon 
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores - Grupo Carrefour Brasil


