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A - Cultura Geek
Entre sexta-feira (2) e domingo (4), das 12h às 20h, a Unibes Cultural 
recebe a primeira edição do União Geek, evento para os apaixonados por 
vídeo games, board games, card games, K-Pop e cultura nerd e geek no 
geral. Com entrada gratuita, mediante a doação de uma peça de roupa 
em bom estado, os três dias de evento têm como objetivo unifi car toda 
a cultura Geek, trazendo um pouquinho de cada canto para unir tudo 
que há de melhor nesse universo, além de food park e palestras. Saiba 
mais em: (https://unibescultural.org.br/calendario/festival-gratis-uniao-
-geek/2018-11-02/).

B - Feira de Recrutamento
No dia 25 de novembro acontece a terceira edição da Feira de Recru-
tamento de Empresas Chinesas no Brasil, organizada pelo Instituto 
Confúcio na Unesp. Mais de 140 postos de trabalho serão oferecidos 
pelas 14 empresas participantes. O desejo e necessidade por profi ssionais 
bilíngues (português e mandarim) ou até mesmo trilíngues (português, 
mandarim e inglês), com conhecimentos nas duas culturas e entendi-
mentos de regras comerciais dos dois países são cada vez mais iminentes. 
Os interessados devem acessar o site  (www.institutoconfucio.unesp.br) 
para verifi car as vagas de trabalho disponíveis e as respectivas exigências 
de idiomas para cada uma. 

C - Robô Cortador
A Husqvarna, empresa de origem sueca há 40 anos no Brasil e fabri-
cante líder mundial em equipamentos para manejo de áreas verdes, 
inicia a comercialização do Automower®, robô cortador de grama 
que funciona a bateria e trabalha de maneira autônoma. O produto 
já é líder de vendas na Europa e nos EUA e chega ainda este mês às 
revendas autorizadas da Husqvarna. O robô é capaz de trabalhar 24 
horas por dia, em diferentes tipos de gramados, terrenos íngremes e 
em qualquer condição climática, até mesmo sob chuva. Sua tecnologia 
permite que ele retorne automaticamente para a estação de carga 
quando a bateria estiver próxima do fi m. Mais informações: (https://
www.husqvarna.com/br/). 

D - Negócios em Portugal 
Missão internacional de negócios, alinhada a um programa de cola-

boração tecnológica. Esse é o objetivo da MTECH Brasil/Portugal. 
Portugal oferece diversos benefícios para negócios: infraestrutura 
disponível e de alta qualidade, acessibilidade geográfi ca a diversos 
mercados, custos competitivos e qualidade de vida. A primeira etapa 
do programa ocorrerá entre os próximos dias. Já a segunda jornada 
consiste em uma Caravana Tecnológica para a região norte do país, 
onde estão cidades como Coimbra, Aveiro, Porto e Braga, com pro-
gramação entre os próximos dias 12 e 16. Outras informações no 
e-mail (mtech@digitaltrees.org).

E - Corridas de Rua  
O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua 
da América Latina, acontece no próximo domingo (4), com a Etapa Plaza 
Sul Shopping – Jardim Botânico, nas categorias 4km e 8km. O percur-
so passará pelas ruas do entorno do Jardim Botânico. A programação 
terá início às 4h30, com a abertura do estacionamento. Na sequência, 
às 6h30, haverá o alongamento para os corredores.  A premiação está 
prevista para 08h30. Para os interessados em participar desta etapa, 
o cadastro pode ser realizado pelo link: (https://www.tfsports.com.br/
eventos/tfrs_plaza_sul_2018). 

F - Cultura da Roça
Começa amanhã (1º) a 7ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura 
da Roça, na cidade de Gonçalves, Sul de Minas. Uma experiência gas-
tronômica com a base de alimentos produzidos na Serra da Mantiqueira, 
que com o tema “Em Minas é assim”. O festival contará com barracas 
de comidas da roça, vegetarianas e veganas, produzidas por chefs re-
nomados da região, além de estandes de bebidas também com diversas 
opções artesanais. O evento acontece por por três fi nais de semana (de 
1 a 4, 9 a 11 e 15 a 18 de novembro). Saiba mais em: (www.gastrono-
miagoncalves.com.br).

G - Projetos em Saneamento 
A Sabesp concurso ‘Pitch Sabesp’ para a seleção de projetos ino-
vadores que contribuam com a área do saneamento. Interessados 
devem propor soluções inovadoras para os desafi os enfrentados pela 
companhia. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, incluindo startups, residentes no Brasil ou no exterior. O 

concurso contará com 27 desafi os para cinco áreas: experiência dos 
clientes; redução de perdas; tecnologias para o saneamento; efi ciência 
operacional e energética; e gestão corporativa. Os interessados devem 
escolher uma ou mais categorias e propor uma solução inovadora para 
cada uma. Os fi nalistas selecionados terão seus projetos testados na 
prática dentro da empresa. Mais informações: (www.sabesp.com.br/
pitchsabesp). 

H - Informações para o Bem
A TransUnion impacta o desenvolvimento de economias e ajuda a 
melhorar a qualidade de vida das pessoas, viabilizando o acesso a bens 
e serviços, por meio de soluções para a tomada de decisão no relacio-
namento das organizações com seus clientes. Possui um portfólio de 
soluções sólido. Fundada em 1968, chegou ao Brasil em 2011. Suas 
ofertas auxiliam na prospecção de novos clientes, tomada de decisão 
no processo de concessão de crédito, risco, cobrança, cross selling e 
prevenção à fraude, atendendo nos segmentos de serviços fi nanceiros, 
seguros, telecomunicações, varejo e cobrança. Presente em mais de 30 
países, estimula a inovação e apoia comunidades. Nós chamamos isso de 
Informações para o Bem. Para saber mais, visite (http://www.transunion.
com.br) para saber mais. 

I - Museu da Farmácia
A Drogasil apresenta o Museu do Universo da Farmácia (Mufa), 
primeiro e único no segmento na América Latina, em uma plata-
forma 100% virtual. O projeto começou com a criação do Portal da 
História da Farmácia, reunindo conteúdos históricos, voltado para 
estudantes, historiadores, curiosos e profi ssionais do mercado. Fruto 
de uma ampla pesquisa, o Mufa é um trabalho que começou em 2015 
e englobou a concepção e o desenvolvimento de diversos conteúdos 
relacionados à história da Farmácia e da Saúde, e também parte do 
acervo da RD, empresa que controla as redes Droga Raia e Drogasil, 
que juntas combinam 193 anos de existência. A curadoria e produção 
de conteúdos é da Grifo Projetos e o desenvolvimento é da Plank 
Inteligência Digital. Para acessá-lo entre em (www.museudouniver-
sodafarmacia.com.br).

J - Detona no Enem
Na reta fi nal para o Enem, o Cursinho da Poli promove a atividade 
“Detona no Enem”, gratuita e aberta para alunos e não alunos, que  
acontece neste sábado (3), das 9h às 13h, em suas três unidades. A 
programação conta com dicas infalíveis para se dar bem no Enem, com 
quem entende desse exame, o maior do País. Após isso, haverá uma 
atividade de descontração para ajudar os estudantes controlarem a 
ansiedade e, assim, conseguirem aplicar todo o conteúdo adquirido da 
melhor forma na prova. Mais informações e inscrições no site (www.
cursinhodapoli.org.br).
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Estamos no fi m de 

2018, daqui a menos de 

sessenta dias entraremos 

em 2019

E nos pomos a refl etir 
como o mundo está 
mudando tão rápido 

e transformando a maneira 
de ser, viver e trabalhar com 
uma velocidade assustadora. 
Sem dúvida, a principal causa 
de toda essa transformação 
é a tecnologia, a qual nos 
impacta direta e diariamen-
te, através do nosso próprio 
comportamento: há menos de 
50 anos, uma minoria possuía 
telefone fi xo e o telegrama 
era a forma mais rápida de 
comunicação com o exterior, 
sendo, no entanto, bastante 
caro o seu envio. 

Dos anos 1960 para 2018, 
o WhatsApp, lançado ofi cial-
mente em janeiro de 2010, 
veio para mudar a maneira 
como as pessoas se comu-
nicam. Quem se lembra dos 
SMSs, que começaram a 
perder espaço para o apli-
cativo gratuito criado para 
oferecer um serviço de troca 
de mensagens, fotos e áudios 
em tempo real. É a comunica-
ção rápida, barata e precisa 
falando mais alto. 

Fato é que as tecnologias 
avançaram, além das nossas 
rotinas, e mudaram a forma 
como muitos negócios funcio-
nam. A boa notícia é que as 
novidades tecnológicas estão 
alterando a vida das pessoas 
e dos profi ssionais, inclusive 
no mercado contábil. Isso 
faz com que as empresas 
careçam de informações 
cada vez mais ininterruptas, 
e a matéria-prima dessa nova 
era que estamos vivendo são 
os dados. 

Vejamos por exemplo um 
gestor. Para que essa pes-
soa tome decisões certas e 
confi áveis é preciso que ela 
esteja amparada por fontes e 
indicativos seguros e válidos. 
Pois bem, diante dessa nova 
realidade, a Contabilidade 

assume novos contornos e 
importâncias, pois é uma área 
vital para as empresas, os 
governos e o terceiro setor, já 
que ela trabalha diretamente 
com dinheiro, patrimônio e 
documentos. 

Sendo assim, faz parte do 
dia a dia de um Contador 
munir seu cliente com as 
informações imprescindíveis 
para que ele faça a melhor 
administração de seus ativos. 
Mesmo porque a tecnologia 
na Contabilidade oferece, 
para seus usuários, uma 
série de vantagens, como, 
por exemplo, os avançados 
softwares, os quais auxiliam 
a aperfeiçoar o trabalho do 
Contador e a aumentar a sua 
produtividade.

A folha de pagamento, que 
agora é gerada por ferramen-
tas que minimizam qualquer 
tipo de erro ou equívoco; e a 
elaboração de relatórios con-
tábeis e cálculo de impostos, 
que estão bem modernizados 
se forem comparado com anos 
atrás. Portanto, não dá para 
ignorar a tecnologia e sua 
evolução quase que diária. 

Paralelamente devemos 
enfatizar que as responsa-
bilidades do Contador não 
mudaram, muito pelo con-
trário: elas só avançaram. E 
para conseguir acompanhar 
e se manter nesse “avanço” 
é fundamental que os Profi s-
sionais Contábeis busquem 
sempre novas possibilidades 
de aperfeiçoamento e atua-
lização, sob pena de serem 
engolidos pela tecnologia!

Nós, do Sindicato dos Con-
tabilistas e São Paulo estamos 
bem cientes dessa realidade, 
motivados e aparelhados para 
fornecer conhecimentos, 
orientações e condições do 
Profi ssional Contábil evoluir 
e estar plenamente engajado 
à nova ordem mundial, na 
qual a tecnologia é quem dita 
as regras.

(*) - É presidente do Sindicato
dos Contabilistas de

São Paulo - Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

O Índice Geral de Preços-
-Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, acumula 10,79% em 
12 meses, segundo dados de 
outubro. Em outubro do ano 
passado, a taxa em 12 meses 
era de apenas 1,41%. Os dados 
foram divulgados ontem (30), 
no Rio de Janeiro, pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV).

Considerando-se apenas 
outubro deste ano, a taxa 
fi cou em 0,89%, inferior ao 
1,52% de setembro. A queda 
foi puxada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que anotou uma taxa de 1,11% 
em outubro, bem abaixo dos 
2,24% de setembro.

O Índice de Confi ança Empresarial (ICE), medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,9 ponto 
em outubro e chegou a 90,7 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. O indicador é calculado com 
base em entrevistas com empresários da indústria, 
comércio, serviços e construção civil.

O Índice de Situação Atual, que mede a confi ança no 

momento presente, caiu 0,3 ponto, para 87,6 pontos, 
mas o Índice de Expectativas, que mede a confi ança 
no futuro, avançou 0,4 ponto, para 96,6 pontos. Entre 
os setores, houve recuo da confi ança apenas entre os 
empresários da indústria (2 pontos). Os empresários 
do comércio foram os que apresentaram maior cres-
cimento da confi ança: 3,8 pontos (ABr).

A antecipação do novo teto foi uma demanda dos próprios bancos.

A medida é relevante para o mercado como um todo.

A medida estava prevista 
para entrar em vigor em 
janeiro, mas a antecipa-

ção foi defi nida durante reunião 
do Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN). Com a medida, os 
mutuários poderão fi nanciar 
imóveis de até R$ 1,5 milhão 
com juros menores que as taxas 
de mercado, em todo o país.

Atualmente o teto para fi nan-
ciamentos do SFH corresponde 
a R$ 950 mil nos estados do 
Rio, São Paulo, Minas e no 
DF. Nas demais localidades do 
país, o limite de fi nanciamento 
é R$ 800 mil. Concedidos com 
recursos do FGTS e da pou-
pança, os fi nanciamentos do 
SFH cobram juros de até 12% 
ao ano. Acima desses valores, 
valem as normas do Sistema 
Financeiro Imobiliário (SFI), 
com taxas mais altas e defi nidas 
livremente pelo mercado.

O chefe do Departamento de 
Regulação do Sistema Finan-
ceiro, João André Pereira, disse 
que a antecipação do novo teto 
foi uma demanda dos próprios 
bancos, que não precisarão 
atualizar os sistemas para se 
adaptar à elevação do limite, 
e que a medida é relevante 
para o mercado como um todo. 
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You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF n° 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775 - Companhia Aberta

Fato Relevante
A You Inc Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”) comunica que, em prosseguimento a seu plano 
estratégico de longo prazo, o acionista controlador Abrão Muszkat concluiu a aquisição de 4.496.134 de ações 
preferenciais classe E, representativas de 20% do capital social total e votante da Companhia, de titularidade 
da Paladin YI Investors (Brazil) LP. Desta forma os sócios fundadores Abrão Muszkat e Eduardo Muszkat pas-
sam a deter a totalidade do capital social da Companhia. Reiterando a visão comum de sua parceria, a Com-
panhia e a Paladin estenderam por mais 24 meses o prazo para a realização conjunta de novos  investimentos 
em projetos. Adicionalmente cumpre informar que, nesta data, a Companhia e os Debenturistas titulares da 
sua 1ª emissão de Debentures, aprovaram uma repactuação  que amplia os prazos de amortização e reduz 
as taxas de juros incidentes sobre as mesmas, de forma a melhor compatibilizar tais vencimentos aos fluxos 
de caixa da Companhia. São Paulo, 29/10/ 2018. Eduardo Muszkat - Diretor de Relações com Investidores.

Em vigor o aumento do limite 
de fi nanciamento de imóveis

A elevação dos limites de fi nanciamento de imóveis pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) 
começou a valer

Em novembro de 2016, o CMN 
tinha reajustado o teto de fi -
nanciamento de imóveis pelo 
SFH de R$ 650 mil para R$ 800 
mil na maior parte do país, e 
de R$ 750 mil para R$ 950 mil 
no DF, em Minas, no Rio e em 
São Paulo. 

Em fevereiro do ano passado, 
o limite foi reajustado para R$ 
1,5 milhão por unidade em 
todas as regiões do país, valor 
que vigorou até o fi m do ano 
passado. Em janeiro deste ano, 
tinham passado a valer o teto 
anterior, de R$ 950 mil para qua-

tro unidades da Federação, e de 
R$ 750 mil no restante do país. 
A restauração do limite de R$ 
1,5 milhão tinha sido anunciada 
no fi m de julho, para entrar em 
vigor em janeiro. Segundo o 
BC, o novo teto unifi cado será 
permanente (ABr).

Infl ação do aluguel é de 
10,79% em 12 meses

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo,  
teve um aumento da taxa, ao 
passar de 0,28% em setem-
bro para 0,51% em outubro. 

O mesmo aconteceu com 
o Índice Nacional de Custo 
da Construção, cuja taxa de 
infl ação subiu de 0,17% para 
0,33% (ABr).
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Confi ança dos empresários cresceu em outubro

CNI: enfraquecer 
Mercosul é 
‘favorecer’
a China

Brasília - O novo governo 
do Brasil precisa priorizar e 
fortalecer o Mercosul, sob pena 
de favorecer ainda mais as ex-
portações da China. Esse é o 
alerta feito pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
em nota divulgada ontem (30).

“Se o governo brasileiro não 
der prioridade ao Mercosul, 
ou ainda pior, se reduzir a Ta-
rifa Externa Comum de forma 
unilateral, o único ganhador é 
a China, que já vem tomando 
o mercado brasileiro em toda 
a América do Sul”, diz a nota 
divulgada pela CNI. “Pequenas 
e médias empresas, que expor-
tam mais para esses países, 
serão as mais afetadas.”

A CNI lembra que a Cons-
tituição estabelece, em seu 
artigo 4º, os princípios de 
atuação do Brasil nas relações 
internacionais. Entre eles, está 
a integração econômica dos 
países da América Latina. Em 
seu discurso após a divulgação 
do resultado das urnas, Jair Bol-
sonaro repetiu que obedecerá 
à Constituição (AE).
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