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A - Jornal Escolar
Unidades de todo o estado tem a sua disposição uma ferramenta online 
para produção de um jornal escolar. O site (http://www.escolaempauta.
com.br/) hospeda a ferramenta que pode ser acessada por um log-in criado 
por qualquer escola. Além da plataforma para criação do periódico, o 
site disponibiliza vídeos e apostilas com orientações para os educadores 
e alunos sobre construção de notícias e normas de redação. Fruto da 
parceria entre a Secretaria de Educação do Estado e a ONG Parceiros 
da Educação, o projeto oferece ainda a impressão de exemplares para 
27 instituições de ensino da rede. O jornal escolar é uma atividade que 
possibilita o trabalho do conteúdo e formação de cidadania. 

B - Produção de Elenco 
A Elenco Digital é um sistema originalmente idealizado para resolver 
difi culdades com o recebimento, guarda e organização de material artís-
tico. Ao unir as bases de dados de seus participantes em um único lugar, 
seu modelo de negócio criou o primeiro “work place” de produção de 
elenco do Brasil. Com praticidade em poucos cliques o elenco pode se 
cadastrar, atualizar informações, indicar suas agências representantes 
e participar, automaticamente, de todas as seleções do time de pro-
dutores de casting assinantes. A plataforma conta com mais de 50 mil 
pessoas cadastradas, contemplando as diversidades regionais e também 
de gênero, idade, origem, etnia, entre outras. Para saber mais, acesse: 
(https://elencodigital.com.br). 

C - Mercado de Capitais 
Entre os próximos dias 20 e 21, no WTC Events Center, acontece o 20º 
Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de 
Capitais, promovido pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias 
Abertas). ‘O futuro do mercado de capitais no Brasil: O que é necessário 
para aumentar o número de companhias abertas?’, é o tema do primei-
ro painel. Em linhas gerais, o evento debaterá o desenvolvimento do 
mercado de capitais brasileiro. Inscrições e mais informações no site: 
(http://www.encontroderi.com.br).

D - Veículos Seminovos 
O Ford Ka+, o Fiat Mobi e o Renault Megane estão entre os veículos 
seminovos com maior giro nas concessionárias e permanecem entre 6 
e 14 dias no estoque, desde a sua entrada na loja até a sua revenda no 

varejo. Os dados foram retirados da plataforma AutoAvaliar, com base 
nas transações realizadas entre 2,5 mil concessionárias e 20 mil lojistas 
multimarcas no País entre janeiro e maio. Segundo o levantamento da 
AutoAvaliar, no geral, os veículos seminovos fi cam em média apenas 
15 dias em estoque. De acordo com o mapeamento, o valor médio das 
transações eletrônicas no primeiro trimestre foi de cerca de R$ 28 mil 
por automóvel usado, ante os R$ 26 mil verifi cados no ano anterior. Mais 
informações: (www.autoavaliar.com.br).

E - Móveis e Decoração 
Tudo pronto para o maior e melhor evento de móveis e decoração do 
país. A 28ª edição da Feistock começa amanhã (7) e vai até domingo 
(10), em São Bento do Sul, região Norte de Santa Catarina, reunindo as 
marcas mais famosas do Brasil e do mundo. Agitando o setor moveleiro 
da região – um dos carros-chefes da economia local, já que a cidade foi a 
maior exportadora de móveis do Brasil em 2017 -, a feira é a oportunidade 
ideal para os visitantes comprarem produtos de alta linha com preços 
de ponta. O evento reúne mais de 100 expositores que apresentam ao 
consumidor fi nal sua diversidade em mobiliário, cozinha, dormitórios, 
área de serviço, banho, móveis para jardim, copas, salas de jantar e 
estar, estofados, colchões, tapetes, decoração e complementos. Mais 
informações: (www.feistock.com.br).

F - Setor de Saneamento
No próximo dia 11, o BrazilLAB, em parceria com a Iguá Saneamento e 
a Aceleradora Organica, promove o evento “Edtechs, Fintechs, HRTe-
chs, Cleantechs. Sua startup pode inovar no setor de saneamento!”. O 
debate sobre inovação será realizado no Cubo Networking (Rua Casa 
do Ator,919), e busca atrair empreendedores interessados em novas 
oportunidades de negócios voltados para a melhoria de serviços de 
saneamento. Uma oportunidade para trazer as questões de saneamento 
para o debate público, já que muitas vezes são deixadas de lado. O tema 
está entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ODSs), do qual o Brasil é signatário. A participação é gratuita 
e as vagas limitadas. Inscrições: (https://bit.ly/2IS8pAO).

G - Crítica da Arbitragem
A visão do topo sobre as perspectivas e melhores práticas de arbitra-
gem e mediação de confl itos empresariais, será dada por especialistas 
renomados no 2º Congresso da Amcham-São Paulo ‘Visão Crítica da 

Arbitragem’, que acontece no próximo dia 11 (segunda-feira), das 8h30 
às 18h. Objetiva compartilhar experiências dos principais usuários do 
mecanismo extrajudicial de solução de disputas – empresas cliente, Poder 
Judiciário, advogados e árbitros. Debatedores como Fernando Serec, 
CEO do TozziniFreire Advogados; Eduardo Azuma Nishi, desembargador 
do TJSP; e o professor, advogado e árbitro Hermes Marcelo Huck (Lilla, 
Huck, Otranto, Camargo Advogados), estarão presentes. Saiba mais em: 
(https://www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=2267).

H - Presentes Masculinos 
O presente de Dia dos Namorados não precisa ser uma variação anual 
de camiseta e bermuda. Apostar em experiências marcantes no dia mais 
romântico do ano é a especialidade do Original Men. O site de compras 
online disponibiliza desde a oportunidade de dirigir uma Ferrari ou um 
Rolls Royce, até a de comandar um simulador de avião utilizado no trei-
namento de pilotos ou então a de participar de um curso de fabricação de 
cervejas artesanais. No modelo de negócio conhecido como Marketplace, 
o Original Men espera dobrar as vendas nesse Dia dos Namorados, em 
relação ao ano passado. A plataforma oferece experiências para os mais 
variados perfi s de pessoas, de boêmios a geeks, passando por apaixonados 
por carros, amantes do poker e até interessados em aprender a destilar 
Gin. Veja todas as opções em: (www.originalmen.com.br).

I - Aulas Particulares
A rede de franquia Tutores, especializada em educação multidisciplinar, 
recebe currículos para aproximadamente 500 vagas de emprego, visando 
atender a demanda de funcionários motivada pela expansão de seus 
serviços na Região Sudeste. Os candidatos devem ter idade acima de 21 
anos e formação em psicopedagogia, psicologia, pedagogia ou áreas afi ns, 
além de experiência comprovada na área. Há cargos disponíveis para 
tutores desde o fundamental l até o ensino médio. Os salários oferecidos 
variam entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 conforme o desenvolvimento e 
disponibilidade para as tutorias. As aulas são realizadas na residência 
dos próprios alunos ou no ponto comercial dos franqueados. Inscrições: 
(www.tutores.com.br), no link trabalhe conosco.

J - Energia Solar 
A Alsol Energias Renováveis iniciou a conexão à rede  do primeiro Em-
preendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras de grande porte. 
Consiste na instalação de uma Usina Fotovoltaica em um condomínio 
residencial, cuja energia gerada é compartilhada para suprir o consumo 
dos apartamentos e da área comum. Os benefi ciados serão os morado-
res do Spazio Parthenon, em Belo Horizonte. A usina, composta por 
1.650 placas com potência total de 437,25 kWp, foi dimensionada para 
atender os 440 apartamentos, com uma geração média de 120 kWh/mês 
cada. Desses, 105 kWh/mês serão destinados ao consumo próprio e 15 
kWh/mês serão consumidos pela área comum. A economia anual será 
de aproximadamente R$ 1.035 por apartamento e R$ 520 mil no total. 
Saiba mais em (www.alsolenergia.com.br).
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O transporte rodoviário 

responde por 65% do 

total de cargas no Brasil

A parada dos caminhonei-
ros escancarou a fragili-
dade do sistema político 

brasileiro e a total falta de sen-
so e de ações coordenadas das 
autoridades federais, estaduais 
e municipais em meio à crise 
que se instalou com a falta de 
combustíveis. Já é mais do que 
sabido que um dos mais graves 
problemas do Brasil é o inchaço 
da máquina pública. 

Políticos eleitos, assessores, 
altos funcionários do execu-
tivo, legislativo e judiciário, 
funcionários de empresas 
estatais, federais, estaduais 
ou municipais, juízes, promo-
tores, procuradores, têm, além 
de seus altíssimos salários, 
privilégios sem fi m. A lista é 
enorme: auxílio para moradia, 
paletó, viagens, combustíveis, 
escolas para fi lhos, planos de 
saúde, pensões nababescas, 
aposentadorias integrais etc, 
etc, etc.

Além disso temos a corrup-
ção endêmica, que também 
ocorre em todos os níveis de 
governo, e sabemos como é 
difícil no Brasil que a justiça, 
para os poderosos, seja feita. 
Com todo esse caldo em ebu-
lição, a Petrobras adota um 
sistema de preços, que pode 
até ser correto para que a 
empresa gere lucro, mas que 
é absolutamente danoso para 
a economia do país. 

O transporte rodoviário 
responde por 65% do total de 
cargas no Brasil, já o transporte 
de passageiros é majoritaria-
mente rodoviário ou aéreo. Mas 

é o caminhão que abastece os 
postos de combustíveis e os 
aeroportos. Ou seja, a greve de 
uma semana dos caminhonei-
ros levou o país ao caos.

Caos que só se agrava com 
a intervenção dos agentes 
governamentais, pois eles não 
atacam de frente o problema: 
a solução seria a redução da 
carga tributária com a respec-
tiva redução de despesas e de 
privilégios da máquina pública. 
A desculpa é sempre a mesma: 
as despesas são protegidas por 
lei e o orçamento não tem folga, 
portanto a redução de preço 
para o diesel deve ser com-
pensada com mais impostos. 

Deve-se perguntar se é 
legal, juridicamente, pessoas 
viverem na miséria, com falta 
de assistência médica, de segu-
rança, de moradia e com uma 
aposentadoria insuficiente 
para suas necessidades bási-
cas, enquanto outras vivem 
uma vida nababesca.

O cidadão brasileiro está 
cansado de carregar um “ele-
fante” em suas costas, esta 
paquidérmica máquina públi-
ca. O governo mostra a cada 
instante seu despreparo, sua 
insensatez, seu descaso com os 
cidadãos de bem, seus eleito-
res. Os governantes de Brasília 
vivem em outro mundo, muito 
longe do Brasil real. 

Nós precisamos levar o Brasil 
real para dentro do Congresso 
e dos Palácios do governo, as-
sim como os franceses fi zeram 
há 230 anos. Talvez assim nos-
sos governantes criem juízo. 

(*) - É economista e autor do livro
‘Às Margens do Ipiranga - a

esperança em sobreviver
numa sociedade desigual’.

Celso Tracco (*)

O percentual de famílias 
endividadas no país fi cou 
em 59,1% em maio, menos 
do que os 60,2% de abril e 
os 60,7% de maio do ano 
passado. Os dados são da 
Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumi-
dor (Peic), divulgada ontem 
(5) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
O total de inadimplentes, ou 
seja, de famílias com dívidas 
ou contas em atraso, também 
recuou para 24,2% em maio 
deste ano. A taxa é inferior 
aos 25% do mês anterior e 
aos 25,5% de maio do ano 
passado.

Outro indicador que mos-
trou melhora foi o percentual 
de famílias sem condições 
de pagar suas dívidas, que 
diminuiu para 9,9% em maio 
deste ano, até os 10,3% de 
abril deste ano e os 10,1% de 
maio de 2017. “A redução do 
endividamento, observada 
nos últimos meses, refl ete um 
ritmo menor de recuperação 

O cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida.

Leite pode 
entrar na 
política de 
garantia de 
preço mínimo

O leite poderá entrar na lista 
de produtos amparados pela 
Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM). A medida 
benefi cia os produtores rurais, 
sobretudo os pequenos e mé-
dios, que tendem a sofrer mais 
fi nanceiramente com as oscila-
ções de preço do mercado. O 
texto do projeto foi aprovado 
ontem (5) pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado e segue para o ple-
nário da Casa com pedido de 
urgência na votação.

O relator na comissão, sena-
dor Waldemir Moka (MDB-MS) 
ressaltou que a medida é apenas 
autorizativa, ou seja, não obriga 
o Poder Executivo a incluir o 
leite na pauta dos produtos 
amparados pela Política de 
Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM). Caso seja inserido 
na PGPM, o leite poderá ter 
um valor mínimo de compra 
estabelecido pelo governo. Na 
prática, a diferença entre o valor 
fi xado dos produtos e o valor 
real de mercado é repassada 
pelo estado ao produtor, de 
modo que não haja prejuízos 
fi nanceiros para o cidadão. 

O texto aprovado estabelece 
que os recursos necessários 
para a inclusão do leite na pauta 
da PGPM devem ser alocados 
pelo governo quando da ela-
boração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (ABr).

A alta veio depois de 
uma queda de 0,1% 
em março. Na compa-

ração com abril de 2017, a 
indústria cresceu 8,9%, sua 
12ª alta consecutiva e a mais 
acentuada desde abril de 2013 
(9,8%). A produção industrial 
também acumula altas de 
4,5% no ano e de 3,9% em 12 
meses. No acumulado de 12 
meses, a indústria teve o maior 
desempenho desde maio de 
2011 (4,5%).

Na passagem de março para 
abril, as quatro grandes ca-
tegorias econômicas tiveram 
alta, com destaque para os bens 
de consumo duráveis (2,8%). 
Os bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos, 

No acumulado de 12 meses, a indústria teve o maior 

desempenho desde maio de 2011 (4,5%).

O número de contratos de 
banda larga no Brasil aumentou 
em 0,46% entre março e abril 
deste ano, chegando a 29,95 
milhões de contratos ativos, 
de acordo com dados divulga-
dos ontem (5) pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Isso signifi ca que, em 
abril, foram fi rmados 137 mil 
novos contratos. No acumulado 
dos últimos 12 meses, o cresci-
mento foi de 9,42%.  

São Paulo, com 10,2 milhões 
de contratos de banda larga 
ativos; Rio de Janeiro, com 3,2 
milhões; e Minas Gerais com 3 
milhões, concentram mais da 
metade de todos os contratos 
do país. Segundo a Anatel, no 
entanto, nos últimos 12 meses, 
os seis estados com o maior 

crescimento no número de con-
tratos foram Maranhão com mais 
24,75%; Rio Grande do Norte 
com mais 20,62%; Sergipe com 
mais 19,42%; Ceará com mais 
18,89%; Pará com mais 17,41%, 
Paraíba com mais 16,70% e 
Bahia com mais 15,59%.

Em relação aos grupos que 
operam no setor, a Claro é que 
concentra a maior parte do 
mercado, 30,42%, ou seja, 9,1 
milhões de contratos. Em segui-
da, está a Vivo, com 25,65%, ou 
7,6 milhões de contratos ativos; 
a Oi com 20,74%, o equivalente 
a 6,2 milhões. Algar Telecom, 
TIM, Sky têm cada uma menos 
de 2% dos contratos. As demais 
empresas registraram 18,68%, 
ou 5,6 milhões contratos ativos 
(ABr).
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Indústria brasileira cresceu 
0,8% de março para abril

A produção industrial brasileira teve um crescimento de 0,8% de março para abril deste ano, segundo 
dados da Pesquisa Industrial Mensal,  divulgada ontem (5), no Rio de Janeiro, pelo IBGE

segmentos de coque, produ-
tos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (5,2%), veí-
culos automotores, reboques 
e carrocerias (4,7%), produtos 
alimentícios (1,4%) e outros 
equipamentos de transporte 
(14%).

Por outro lado, onze ramos 
reduziram a produção em abril. 
Os principais responsáveis por 
frear o crescimento da indústria 
foram os setores de perfumaria, 
sabões, produtos de limpeza e 
de higiene pessoal (-7,3%), má-
quinas e equipamentos (-3,1%), 
equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos 
(-4%) e produtos de borracha 
e de material plástico (-2%) 
(ABr).

tiveram crescimento de 1,4%. 
Os bens intermediários, isto 
é, os insumos industrializados 
do setor produtivo, anotaram 
aumento de 1%. Os bens de 

consumo semi e não duráveis 
avançaram 0,5%.

Metade dos 26 ramos indus-
triais pesquisados teve alta 
na produção, entre eles, os 

Aumentaram os contratos 
de banda larga em abril

Número de endividados e 
inadimplentes recua no país em maio

do consumo das famílias e 
maior cautela na contratação 
de novos empréstimos e fi nan-
ciamentos”, disse a economis-
ta da CNC Marianne Hanson.

O cartão de crédito continua 
sendo o principal tipo de dí-
vida, apontado por 75,7% das 
famílias entrevistadas. Em se-
guida, vêm os carnês (16,3%) 
e, em terceiro lugar, o fi nan-
ciamento de carro (11,1%). 
A proporção das famílias que 
se declararam muito endi-

vidadas também diminuiu 
para 13,4%, o menor patamar 
desde novembro de 2015. 
Em abril, eram 13,4%. Já 
em maio de 2017, somavam 
14,3%. O tempo médio de 
atraso para o pagamento 
de dívidas foi de 64,4 dias 
em maio de 2018, acima dos 
62,6 dias do mesmo período 
do ano passado. Em média, 
o comprometimento com 
as dívidas foi de 7,1 meses 
(ABr).

A Eletropaulo vai receber US$ 900 milhões 
em investimentos até 2021 para a melhora 
da qualidade da rede de energia paulista. A 
informação foi dada ontem (5), em entrevista 
coletiva, pelo presidente da Enel no Brasil, 
Carlo Zorzoli. A empresa italiana Enel adquiriu 
na segunda-feira (4) mais de 73,38% das ações 
da Eletropaulo.

“A Eletropaulo, na nossa opinião, nos últimos 
anos, não realizou os investimentos de que pre-
cisava”, disse Zorzoli. Ele estima elevação da 
média de investimentos de US$ 224 milhões, no 
período de 2015 a 2017, para US$ 300 milhões 
até 2021. A Eletropaulo atende à capital paulista 
e a 23 cidades da região metropolitana de São 
Paulo (ABr).

Enel investirá US$ 900 milhões na Eletropaulo


