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A - Atividades Lúdicas
Durante este mês, o Instituto Inhotim oferece uma programação diversa e 
especial para os visitantes. No feriado desta sexta-feira (12) e na Semana 
das Crianças, o Museu convida as famílias a conhecerem os acervos de 
arte e botânica do Inhotim a partir de diferentes sentidos – visão, olfato, 
tato, audição e paladar. Para a realização da atividade, será montada uma 
Estação Sensorial, em parceria com a casa de brincar Aldeia Jabuticaba, 
no Centro de Educação e Cultura Burle Marx. Crianças e adultos vão 
conhecer e conversar sobre as espécies botânicas?que são destaque no 
paisagismo dos jardins do Inhotim. Saiba mais em (www.inhotim.org.br).

B - Nova Rota
A Turkish Airlines anuncia sua operação diária, a partir de 4 de abril de 
2019, para Sharjah, nos Emirados Árabes. Para comemorar, uma promoção 
especial para voos com saída de São Paulo, para vendas realizadas até o dia 
24 de novembro, e período de voo de 16 de maio de 2019 a 3 de julho de 
2019, com passagens de ida e volta (sem a inclusão de taxas) a partir de 
US$ 799,00. Sharjah é a terceira maior e mais populosa cidade nos Emira-
dos Árabes. Com distância de 15 km de Dubai, Sharjah abriga 24 museus, 
900  mesquitas, palácios, jardins, lagoas naturais além de um calçadão para 
pedestres e 17 km de praias. Saiba mais em: (www.turkishairlines.com).

C - Trainee da Nestlé
Até o próximo dia 17, jovens de todo o País podem se inscrever para a 
edição 2019 do Programa Trainee da Nestlé. Com mais inovações e etapas 
mais interativas, a iniciativa desse ano foi desenhada para proporcionar 
aprendizado e desenvolvimento profi ssional para todos os participantes. O 
objetivo da companhia é contribuir para que todos os participantes possam 
desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos úteis para sua carreira. 
Para isso, a empresa criou um processo com uma temática consistente, que 
visa agregar valor à companhia e aos candidatos.Os interessados podem 
se cadastrar por meio do site: (www.traineeconnect.com.br).

D - Não Sei
Vivemos num tempo que não saber alguma coisa pode parecer sinal 
de fraqueza. Um líder tem que saber tudo? Um pai ou uma mãe tem 

que saber tudo? Um professor tem que saber tudo? A resposta mais 
provável na visão da maioria das pessoas é sim!  Se por acaso você se 
deslumbra com o aprender, com a compreensão de qualquer coisa a 
partir de outro olhar, você terá a disposição e o poder dado pelo “Não 
sei”. Lifelong Learning será o tema do Fórum Ibex 2018, no próximo dia 
23, no RoofTop5 Instituto Tomie Ohtake. Inscrição e mais informações: 
(http://ibex2018.vendas.store/).

E - Parceiros de Negócios  
A Interfy Corporation (www.interfy.io) empresa disruptiva que está 
quebrando os paradigmas dos grandes fabricantes de software mundiais 
com um novo conceito de venda inteligente, está em busca de parceiros 
em todo o Brasil. Com preço imbatível, permite que qualquer cliente 
contrate seus produtos através dos parceiros e comece a usar de ime-
diato, na modalidade SaaS (Software as a Service), 100 % em Cloud. 
Não se trata de franquia, mas sim de parceria de negócios, o que permite 
maior ganho, sem a necessidade de pagamento de taxas mensais. Mais 
informações no link: (www.interfy.io/pt/seja-um-parceiro). 

F - Vestuário de Moda
Entre os próximos dias 23 e 25, no Anhembi, acontece a FebraTêxtil 
– Feira Brasil Têxtil 2018. A programação conta com atrações como 
o Innovation Talks Tendere, Brasil Fashion Trendy e conteúdo que 
antecipa as tendências da moda para as próximas estações com a 
participação do Fashion Snoops, PeclersParis, Arena Bureau e Use 
Fashion. O evento funciona como uma plataforma de oportunidade 
para conferir as novidades de algumas das mais importantes empre-
sas têxteis, nacionais e internacionais, suprindo uma lacuna de anos 
durante os quais o Brasil está ausente do calendário de feiras têxteis 
latino-americanas. Credenciamento e mais informações: (http://febra-
textil.fcem.com.br/visitantes). 

G - Voluntariado e Lazer
No Quênia há savanas, os maiores animais do continente africano, tribos 
ancestrais e até montanhas com neve. O país oferece a melhor infraes-
trutura para turistas dentre os países da África Oriental. A mistura de 
paisagens forma o cenário perfeito para quem deseja conhecer um novo 

país, aprender sobre sua cultura, fazer o bem e viver diversas experiên-
cias. A Passion & Purpose Experience transforma todas essas vontades 
em realidade. É uma agência especializada em organizar roteiros para 
quem quer viajar, combinando turismo tradicional e trabalho voluntário, 
com a organização Hai África, para atender às necessidades das crianças 
da comunidade. Saiba mais em: (www.ppexperience.com.br/quenia). 

H - Promotores de Eventos 
O atual momento econômico e político do país está forçando diversos 
segmentos a repensarem seus modelos e estratégias de negócios. O 
setor de eventos, que é responsável por grande parte do PIB brasileiro 
como fonte geradora de empregos e renda, não escapa. Para debater 
assuntos da área e fomentar o intercâmbio e a troca de ideias entre 
diversos organizadores e produtores de todo o país, a ABRAPE – 
Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, realiza, em Belo 
Horizonte, o Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos, nos 
dias 27 e 28 de novembro, no Expominas. Discussões serão tratadas, 
como a polêmica forma de cobrança do ECAD, a tão discutida Meia 
Entrada, a Lei Rouanet e o Vale Cultura. Mais informações e inscrições: 
(www.abrape.art.br).  

I - Yoga nas Empresas
Empoderar as pessoas com ferramentas que as ajudem a se cuidar, de 
forma autônoma e duradoura. Este é o conceito que a Yogist, startup 
fundada na França, traz ao Brasil com o yoga corporativo. Com ativi-
dades leves na cadeira ou de pé, e sem o uso de acessórios, o método, 
desenvolvido para a prática nas empresas, objetiva combater o estresse 
e os distúrbios osteomusculares, além de melhorar a concentração e o 
desempenho dos colaboradores. A metodologia fortalece e alonga todas 
as partes do corpo que sofrem de estresse e do trabalho em computador, 
alivia as tensões decorrentes da postura sentada por longos períodos e 
ensina as técnicas de respiração efi cientes para relaxar ou se concentrar. 
Saiba mais em: (http://yogist.com.br/).

J - Ciências da Saúde
A Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira Albert Einstein está com 
inscrições abertas para seleção de candidatos para 30 vagas, níveis de 
mestrado e doutorado, no curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciências da Saúde, na área de pesquisa em ciências médicas. O curso 
tem como objetivo formar profi ssionais capacitados para pesquisa 
e ensino em instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, 
empresas voltadas à saúde e biotecnologia e setores de gestão na 
mesma área. As linhas de pesquisa disponíveis são “Medicina Crítica”, 
“Neurociências”, “Envelhecimento” e “Medicina Molecular”. Mais infor-
mações: (www.einstein.br) no link Ensino e Pesquisa, Pós-Graduação, 
Mestrado e Doutorado. 

A - Atividades Lúdicas
Durante este mês, o Instituto Inhotim oferece uma programação diversa e 

que saber tudo? Um professor tem que saber tudo? A resposta mais 
provável na visão da maioria das pessoas é sim!  Se por acaso você se 
deslumbra com o aprender com a compreensão de qualquer coisa a

Nos últimos dias, o 

Facebook se viu ao 

centro de uma falha 

de segurança, a qual 

colocava em risco as 

informações pessoais de 

milhões de usuários da 

rede social

Isto se deu após o sur-
gimento da notícia de 
que um invasor haveria 

explorado uma vulnerabili-
dade técnica no código do 
Facebook, permitindo que 
ele entrasse nas contas de 
cerca de 50 milhões de pes-
soas. Embora a rede social 
tenha resolvido rapidamente 
a vulnerabilidade e corrigido-
-a, seus dirigentes dizem que 
não sabem se alguma conta 
foi violada. 

Esta falha segue o escân-
dalo da Cambridge Analyti-
ca, ocorrido no início deste 
ano, que resultou no mau 
gerenciamento dos dados 
de milhões de pessoas que 
usam o Facebook. Ambos 
os eventos ilustram que não 
podemos ser complacentes 
com a segurança de dados. 

As empresas que protegem 
dados pessoais e sensíveis 
devem estar muito atentas 
quando se trata de proteger 
as informações de seus usu-
ários. No entanto, mesmo os 
mais vigilantes também são 
vulneráveis. Até mesmo uma 
simples falha de segurança 
pode afetar milhões de usu-
ários, como podemos ver no 
caso do Facebook.

Há alguns aspectos que 
podemos aprender com 
estes acontecimentos, os 
quais se aplicam a outras 
conversas sobre segurança: 
implementar medidas de 
segurança é notoriamente 

difícil e os invasores per-
sistentes encontrarão erros 
para explorar. Neste caso, 
houve uma combinação de 
três erros na plataforma do 
Facebook aparentemente 
não relacionados entre si.

Esta é uma lição para quem 
diz que o acesso excepcional 
pode ser construído com 
segurança. Não é um mo-
mento de alegria, no entanto. 
Acredito que a transparência 
com que os engenheiros do 
Facebook enfrentaram esse 
problema contribuirá para 
os esforços da rede social de 
reconstruir a confiança com 
seus usuários. 

E vamos concordar, foram 
os próprios engenheiros que 
descobriram o problema 
monitorando seus sistemas. 
O Facebook não apenas 
fornece os meios técnicos 
para acessar seus próprios 
serviços, mas também para 
outros. Embora ainda não 
haja evidências de que apli-
cativos de terceiros tenham 
sido comprometidos, acredi-
to que devemos pensar em 
descentralizar alguns desses 
mecanismos de login antes 
que um desses castelos de 
cartas colapse. 

Isso não é trivial, já que 
construir e manter esses sis-
temas com segurança requer 
muitos recursos, os quais não 
estão disponíveis para todos. 
É um problema complexo, 
que vem ganhando noto-
riedade como uma questão 
importante que devemos 
resolver prontamente, se 
realmente quisermos ver/ter 
uma Internet aberta, global-
mente conectada, confiável e 
segura para todas as pessoas.

(*) - Chief Internet Technology
Offi  cer da Internet Society.

Olaf Kolkman (*)
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CRCSP, IPC E ENTIDADES CONGRAÇADAS
DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO LANÇAM 26ª CONVECON
A cada dois anos, o Estado de São Paulo sedia um 

dos mais importantes eventos da área contábil no país: a 

São Paulo (CONVECON), que, a partir deste ano, contará com 
grandes novidades.

Além do tradicional evento que reúne importantes nomes 
da contabilidade no país, o Instituto Paulista de Contabilidade 
(IPC), as Entidades Congraçadas do Estado de São Paulo e a 
MCI Brasil estão lançando o Summit Contábil, evento com um 
dia de duração que ocorrerá em diversas cidades paulistas.

O lançamento comercial aconteceu no dia 8 de outubro 
de 2018, no Centro de Convenções do Expo Center Norte, na 
capital paulista.

contábil do Estado de São Paulo:
- criação da comunidade CRCSP Razão de Ser, que se 

iniciará em dezembro de 2018 e que promoverá conteúdo, 
relacionamento e networking;

- a partir de 2019, a área de exposição da CONVECON 
ganhará outra dimensão;

Serão dez edições de Summit Contábil pelo interior do 
Estado de São Paulo, cujos resultados ajudarão na composição 
da grade da programação da CONVECON. Um processo 
evolutivo e colaborativo.

“Queremos inovar! Por isso, estamos trabalhando para 

em consonância com o que o mercado demanda”, declarou a 
presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar.

programar: a 26ª CONVECON será realizada entre os dias 
4 e 6 de novembro de 2019. Mais informações sobre serão 
divulgadas nos próximos meses. 

podem acompanhar as novidades pelo portal do CRCSP – 
www.crcsp.org.br.

De acordo com pesquisa do Banco Central (BC), divulgada 
ontem (8), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve fi car em 4,3%. Na semana passada, 

a projeção estava em 4,28%. Para 2019, a projeção da infl ação 
também subiu. Passou de 4,18% para 4,20%. Esse foi o segundo 
aumento consecutivo. Para 2020, a estimativa segue em 4% e, 
para 2021, em 3,97%.

A projeção do mercado fi nanceiro fi cou mais próxima do cen-
tro da meta, que é 4,5%. Essa meta tem limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25%, com intervalo de 
tolerância entre 2,75% e 5,75%. Já para 2020, a meta é 4% e 2021, 
3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para 
os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de infl ação, o Banco Central usa como 
instrumento a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 6,5% 
ao ano. De acordo com o mercado fi nanceiro, a Selic deve perma-
necer em 6,5% ao ano até o fi m de 2018. Para 2019, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, terminando o período em 8% ao 
ano. Para o fi m de 2020, a projeção é 8,19% ao ano, voltando a 
8% ao ano no fi nal de 2021.

As instituições fi nanceiras mantiveram a estimativa para o 
crescimento do PIB em 1,35% este ano e 2,5% nos próximos três 

Mercado fi nanceiro eleva 
estimativa de infl ação para 4,40%

A estimativa de instituições fi nanceiras para a infl ação este ano subiu pela terceira vez seguida

Projeção da infl ação para este ano subiu de 4,28% para 4,3%.
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anos. A expectativa para a cotação do dólar foi ajustada de R$ 
3,90 para R$ 3,89 no fi m deste ano, e de R$ 3,80 para R$ 3,83 ao 
término de 2019 (ABr).

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, o movimento 
dos consumidores nas lojas de 
todo o país recuou 0,1% em se-
tembro. Quando comparado 
com setembro/17 houve alta 
de 6,8%. Com estes resulta-
dos, no acumulado do ano de 
2018 até setembro, a atividade 
varejista cresceu 6,7% frente 
ao mesmo período de 2017. 

A alta do dólar perante as 
incertezas do quadro político-
-eleitoral abalou a confi ança 
dos consumidores. Isto os 
deixou numa postura mais de-
fensiva, diminuindo seu fl uxo 
junto aos diversos segmentos 
varejistas. Todos os segmen-
tos varejistas, excetuando-se 
o de materiais de construção 
(alta de 1,3%) exibiram 
recuos em setembro/18: su-

permercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas (-0,1%); 
móveis, eletroeletrônicos e 
informática (-1,1%); combus-
tíveis e lubrifi cantes (-0,4%); 
veículos, motos e peças 
(-0,1%); tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios (-1,1%).

No acumulado do ano até 
setembro, o segmento de 
móveis, eletroeletrônicos e 
informática cresceu 14,1% 
e o segmento de veículos, 
motos e peças cresceu 6,7%. 
Todos os demais segmentos 
varejistas ainda registram 
quedas: supermercados, hi-
permercados, alimentos e 
bebidas (-2,7%); combustí-
veis e lubrifi cantes (-2,2%); 
tecidos, vestuário, calçados 
e acessórios (-2,2%); material 
de construção (-5,7%) (Sera-
sa Experian).

Atividade do comércio 
recuou em setembro

Nova York - Os americanos William D. Nordhaus e Paul M. Romer 
ganharam ontem (8), o Prêmio Nobel de Economia por abordarem 
métodos para favorecer o crescimento sustentável. Em seus estudos, 
eles integraram mudança climática e inovação tecnológica com o cres-
cimento econômico, informou a Academia Real de Ciências da Suécia.

“Suas descobertas ampliaram o escopo da análise econômica ao 
construir modelos que explicam como a economia de mercado in-
terage com a natureza e o conhecimento”, disse a academia em um 
comunicado. Os premiados “desenvolveram métodos que abordam 
alguns dos desafi os mais fundamentais de nosso tempo: combinar 
o crescimento sustentável a longo prazo da economia global com 
o bem-estar da população do planeta”, indicou a academia.

Ao conceder o prêmio, a organização citou William Nordhaus por 
mostrar que “o remédio mais efi ciente para problemas causados 
por gases de efeito estufa é um esquema global de impostos de 
carbono universalmente impostos”. Membro do corpo docente 
da Universidade de Yale desde 1967, a pesquisa de Nordhaus 
concentra-se no crescimento econômico e recursos naturais e 
na economia da mudança climática.

Americanos ganham o Prêmio Nobel de Economia

William D. Nordhaus e Paul M. Romer.

As abordagens econômicas para o aquecimento global incluem 
modelagem para determinar o caminho efi ciente para lidar com 
as mudanças climáticas. Ele também estudou comportamento 
de salários e preços, economia da saúde, contabilidade nacional 
aumentada, ciclo de negócios políticos, produtividade e “nova 
economia” (AE).
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