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A - Cursos de Idiomas 
Alunos da rede estadual de São Paulo já podem garantir a vaga em uma 
das classes do Centro de Estudos de Línguas (CEL). São 200 unidades 
com matrículas abertas para aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, 
italiano, japonês e mandarim. Os cursos são gratuitos para alunos do 
ensino regular e integral. A programação do primeiro semestre de 2019 
tem início previsto para fevereiro. Para fazer o cadastro, basta com-
parecer a uma unidade do CEL e apresentar os documentos pessoais 
do candidato. No caso de menores de 18 anos, o processo precisa ser 
realizado por pais ou responsáveis. A oferta de idiomas varia de acordo 
com a escola e a região. Outras informações: (www.educacao.sp.gov.br).

B - Doutores em Ciência
Estão abertas chamadas nas Escolas Internacionais de Pesquisa Max 
Planck para a formação de doutores em ciência. Os cursos são oferecidos 
conjuntamente por um ou mais institutos e universidades alemãs. Atual-
mente, 66 programas desse estilo estão em operação nas três principais 
áreas dos Institutos Max Planck: 24 em Biologia e Medicina; 31 em Física, 
Química e Tecnologia e 11 em Humanidades, Ciências Sociais e Direito. 
Os estudantes de doutorado participarão de ofi cinas regulares, o que 
facilita a troca de informações e traz perspectivas diferentes sobre seus 
tópicos de pesquisa. Mais informações: (www.latam.mpg.de/4737/).  

C - Artes de Okinawa 
A Fundação Japão (Av. Paulista, 52) promove, a partir deste sábado (10), 
a exposição ‘Ryukyu Bingata: Cores e Formas das Artes Têxteis de Okina-
wa’. Estarão expostos quimonos de bingata; um vestido de noiva ocidental, 
tingido com padrões bingata; quimonos produzidos por meio da técnica de 
tecelagem Bashofu, feitos de fi bras de Itobasho, uma bananeira de Okinawa, 
cujo frescor combina com o clima quente e úmido do arquipélago; quimonos 
de Ryukyu kasuri, tradicional técnica de tecelagem da cidade de Haebaru; 
bonecas tecelãs, além de fotografi as e outros itens que atestam a importância 
e o carinho dos okinawanos e seus descendentes no Brasil por seus tecidos. 

D - Construção e Mineração
Entre os próximos dias 26 e 29, os mercados de construção e mineração 
poderão conhecer, no São Paulo Expo, os mais recentes lançamentos 

em máquinas, componentes e serviços e as novas tecnologias, sistemas e 
soluções para contribuir com o dia a dia das empresas, promovendo mais 
produtividade, efi ciência, rentabilidade e sustentabilidade. Neste período, 
acontece a M&T Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos 
para Construção e Mineração, principal feira de negócios no segmento 
América Latina, que irá contar com cerca de 800 marcas nacionais e 
internacionais, entre os mais importantes fabricantes de máquinas, com-
ponentes e serviços. Outras informações: (http://www.mtexpo.com.br).

E - Área de Games
O cenário está propício para investir na indústria de games, exigindo 
profi ssionais qualifi cados e antenados às transformações tecnológicas. 
O Centro Universitário Senac reformulou sua área de games, e os alunos 
do ensino superior vão contar com novidades no portfólio de cursos. A 
instituição passa a oferecer o ‘Bacharelado em Jogos Digitais’ no campus 
Santo Amaro, com duração de quatro anos. Essa graduação, inédita 
no Brasil, abrange as áreas de programação, design, arte e gestão. O 
profi ssional torna-se apto a criar, desenvolver, implementar e testar 
jogos digitais, além de adquirir competências para gestão e monetização 
de projetos de desenvolvimento de games. Interessados podem obter 
informações pelo site (http://www.sp.senac.br/graduacao/vestibular)

F - Campo & Cozinha
Nesta segunda-feira (12), o Sebrae-SP promove o encontro ‘Do Campo 
para a Cozinha do seu Negócio’. A ação vai aproximar os produtores 
rurais e proprietários de negócios de alimentação (restaurantes, bares, 
lanchonetes, indústrias de alimentação) para que eles possam gerar 
negócios. Contará com uma exposição de produtores rurais da região do 
Alto Tietê para que o empresário conheça novos fornecedores e possa 
comprar diretamente dos mesmos, isto é, sem a fi gura de atravessadores 
e com melhores condições seja na pontualidade da entrega, logística, 
preço ou outros fatores que interferem na decisão de compra. Das 15h 
às 19h, na Faculdade Cantareira (R. Marcos Arruda, 729 - Catumbi). 
Informações tel. 0800 570 0800.

G - Estágio na Petrobras 
O Programa de Estágio da Petrobras Distribuidora está com inscrições 

abertas, com oportunidades para estudantes de níveis superior e médio 
(cursos técnicos). Para se cadastrar e obter mais informações sobre 
a lista de cursos disponíveis, duração, processo seletivo, benefícios e 
requisitos do estágio, basta acessar o site (www.br.com.br/estagios). Os 
alunos devem estar cursando os dois últimos anos ou os quatro últimos 
semestres. Para os estudantes de nível médio (técnico) que já conclu-
íram o curso, é possível realizar o estágio na companhia desde que a 
instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio 
é condição indispensável para a obtenção de certifi cado ou diploma. 

H - Implantação do eSocial
A FecomercioSP realiza, no próximo dia 27, a partir das 9h, o “2º Encontro 
eSocial”, que objetiva - além de debater questões jurídicas, trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias e o papel do contador no dia a dia da nova 
realidade do eSocial - destacar a quarta e última fase do programa, que 
determina os envios de dados de segurança e saúde do trabalhador 
(SST). O tema, que tem gerado dúvida entre empresários e contadores, 
será apresentado pela a professora Zenaide Carvalho. O evento ainda 
contará com outros três painéis: os aspectos da negociação coletiva 
no eSocial; a gestão do sistema de segurança e saúde no trabalho; e os 
aspectos de segurança e saúde do trabalho no eSocial.

I - Infância e Juventude
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, acre-
dita que a educação é um dos principais caminhos para transformar vidas. 
Pensando isso, a companhia reforça seu compromisso de investimentos 
através programa P&G pela Educação, que visa ajudar a melhorar os 
indicadores macroeconômicos do país e oferecer educação de qualidade a 
crianças de todas as faixas etárias, por meio de parcerias com o Instituto 
Ayrton Senna e a organização United Way Brasil. O programa funciona 
a partir do engajamento dos funcionários da P&G que colaboram com 
doações fi nanceiras, sendo que a cada valor doado, a companhia doa 
a mesma quantia, somando os dois montantes e dividindo igualmente 
entre as duas instituições.

J - Leilão do TRT-2 
Para quem busca oportunidades para adquirir um imóvel, carro ou até 
mesmo objeto de uso comercial, este mês acontece dois leilões, de 
modalidades online e presencial, da Justiça do Trabalho da 2ª Região, 
organizados pela Gustavo Reis Leilões. A primeira hasta terá 92 itens, 
sendo imóveis, veículos e objetos, nas regiões da Capital, Grande ABC, 
Atibaia, Pirituba, Cotia, Barueri, Santos, São Vicente, Bertioga, Cubatão, 
Guarujá e Peruíbe. Já no segundo leilão, com 103 elementos, terão lotes 
em diversos bairros de São Paulo, além de oportunidades nas cidades 
de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e outros. Saiba mais em: 
(www.gustavoreisleiloes.com.br). 
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As fl orestas estão entre 

os maiores patrimônios 

naturais do planeta, por 

isso é sempre importante 

refl etirmos a respeito 

das ações capazes de 

conter a degradação do 

meio ambiente

Diante do tema, um as-
sunto que merece aten-
ção é o Relatório Anual 

do Estado do Clima, emitido 
pelo governo dos Estados Uni-
dos neste ano. O documento 
apontou que a quantidade de 
gases do efeito estufa liberados 
na Terra alcançou o nível máxi-
mo histórico em 2017, com uma 
concentração média mundial 
de dióxido de carbono de 405 
partes por milhão (ppm), 2,2 
ppm a mais que em 2016.

Apesar dos números alar-
mantes, esse é um problema 
que pode ser minimizado com 
a manutenção das fl orestas, 
bosques e outras composições 
naturais. Nesse sentido, para 
se ter uma ideia da importân-
cia de iniciativas em prol das 
fl orestas, com a redução do 
desmatamento entre os anos 
de 2006 e 2014 na Amazônia, 
foi possível evitar que mais de 
5 bilhões de toneladas de CO2 
chegassem à atmosfera. 

Inclusive, um exemplo po-
sitivo que podemos citar é o 
crescimento da valoração de 
serviços ecossistêmicos, consi-
derando que grande parte dos 
produtos consumidos derivam, 
em algum grau, da transfor-
mação de matérias-primas 
originadas na natureza. 

Dessa forma, entende-se os 
recursos naturais, antes vistos 
como oferecidos sem custos 
pela natureza, da perspectiva 
do capital natural em que há 
valor econômico nestes insu-
mos ou produtos e que poderá 
facilitar na compreensão de 
riscos, impactos e externali-

dades quando se considera, 
principalmente, a dependência 
da indústria frente a estes 
recursos.

A proposta é que, com a 
conservação dos recursos 
naturais, o país tenha con-
dições de ampliar o valor do 
patrimônio genético e ainda 
contribuir com a desaceleração 
da emissão de poluentes na 
atmosfera terrestre. 

Para entender a importân-
cia de iniciativas capazes de 
manter as fl orestas em pé, a 
Beraca promoveu um estudo 
sobre o serviço ecossistêmico 
de regulação global em áreas 
de extrativismo de andiroba, 
murumuru, açaí e pracaxi 
destinado às indústrias de 
beleza, cuidados pessoais e 
farmacêutica. 

A análise identifi cou que foi 
possível evitar a emissão de 
1.400 ton de CO² e ainda apoiar 
a regeneração de 2.350 hec-
tares de fl oresta de um único 
fornecedor da matéria-prima, 
o que equivale a R$ 180 mil em 
estoque de carbono gerado. 

Em mais de dez anos de 
trabalho em prol do meio am-
biente, a empresa já evitou o 
desmatamento de um milhão e 
meio de acres de fl oresta, o que 
representa metade do tamanha 
da Bélgica ou 850 mil campos 
de futebol. No entanto, mesmo 
diante de iniciativas positivas, 
combater o desmatamento é 
um grande desafi o, por isso é 
necessário realizar um traba-
lho intenso de conscientização. 

É preciso investir em ini-
ciativas capazes de garantir 
a manutenção das fl orestas 
constantemente, pois qual-
quer espécie viva depende 
das árvores para garantir a sua 
sobrevivência.

(*) - É coordenadora da área de 
Sustentabilidade da Beraca, 

líder global no fornecimento de 
ingredientes naturais provenientes 

da biodiversidade brasileira para as 
indústrias de cosméticos, produtos 
farmacêuticos e cuidados pessoais.

Érica Pereira (*)

Infl ação
chinesa mantém
crescimento em 2,5%

O índice de preços ao consu-
midor (IPC) da China, principal 
indicador da infl ação, aumentou 
2,5% em outubro a respeito do 
mesmo mês do ano passado, 
replicando o avanço registrado 
em setembro, informou nesta 
sexta-feira o Escritório Nacio-
nal de Estatísticas (ONE). No 
entanto, o estatístico do ONE, 
Sheng Guoqing, afi rmou que se 
registrou uma “ligeira diminui-
ção” na taxa de crescimento da 
infl ação em relação a setembro, 
que foi de 0,2% frente ao 0,7% 
do mês passado, algo que atri-
buiu principalmente à queda 
dos preços de alimentos.

Em termos anualizados, no 
entanto, o principal impulsor do 
avanço foi precisamente o preço 
dos alimentos, que subiu 3,3% 
em relação a outubro de 2017. 
Por sua parte, os produtos não 
alimentícios experimentaram 
uma valorização de 2,4%, com 
protagonismo destacado dos 
preços da gasolina (22,5%) e do 
diesel (25%), com avanços mui-
to superiores aos dos serviços 
de educação (3,2%), de saúde 
(2,6%), e de habitação (2,5%).

O ONE divulgou também que 
o índice de preços à produção 
(IPP), que mede a infl ação 
atacadista, subiu 3,3% anua-
lizado em outubro, um dado 
menor que o crescimento de 
3,6% que este indicador tinha 
registrado em setembro. A meta 
de infl ação do governo chinês 
para 2018 é de 3%, número que 
reafi rmou em abril apesar de no 
ano passado não ter conseguido 
cumprir com expectativas simi-
lares, já que o avanço registrado 
no IPC foi fi nalmente de 1,6% 
(Ag.EFE).

As tarifas postais foram reajustadas em 5,99%. O 
aumento vale desde sexta-feira (9), quando a medida 
foi publicada no Diário Ofi cial da União pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), ao qual os Correios estão vinculados. Com 
isso, os valores de diversos serviços serão alterados. A 
carta comercial sairá de R$ 1,85 para R$ 1,95. Pela carta 
não comercial passará a ser cobrado R$ 1,30, contra 
R$ 1,25 antes do reajuste. O telegrama escrito pela 

internet passará de R$ 7,69 para R$ 8,15 por página.
Segundo os Correios, o reajuste corresponde à 

infl ação acumulada do período de fevereiro de 2017 
a setembro de 2018, usando como referência o Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA). A 
majoração das tarifas vale apenas para os produtos 
vinculados à atuação da estatal como monopolista, 
não abrangendo encomendas e marketing, onde há 
concorrência com outras empresas (ABr).

Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.

“Se aprovar algo in-
fralegal esse ano, 
ótimo, é uma sina-

lização. Mas se não aprovar 
não é o fi m do mundo. O que o 
mercado espera é a aprovação 
da reforma da Previdência no 
próximo ano. É necessária e 
o governo novo tem tempo de 
aprovar”.

O economista passou o dia 
no CCBB com a equipe de 
transição do governo eleito de 
Jair Bolsonaro. Mansueto tratou 
do ajuste fi scal com a equipe 
de transição e apresentou 
números do governo Temer. 
“Devemos terminar o ano com 

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste dos contratos de alu-
guel, registrou queda de preços 
(defl ação) de 0,11% na primeira 
prévia de novembro. A taxa é 
inferior à apurada na primeira 
prévia de outubro, quando o 
IGP-M registrou inflação de 
1,06%. Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), apesar da 
defl ação da prévia de novembro, 
o IGP-M acumula alta de 9,13% 
no ano e de 10,1% em 12 meses.

A queda da taxa de outubro 

para novembro foi puxada prin-
cipalmente pelos preços no ata-
cado, já que o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo passou de 
uma infl ação de 1,4% na prévia 
de outubro para defl ação de 
0,31% na prévia de novembro. 
A infl ação do Índice de Preços 
ao Consumidor, que analisa o 
varejo, caiu de 0,44% em ou-
tubro para 0,3% em novembro. 
Já a infl ação Índice Nacional de 
Custo da Construção recuou de 
0,31% para 0,29% no período 
(ABr).

As principais altas foram observadas nos estados do Ceará 

(3,7%) e Pará (3,5%).

Apesar da queda nacional 
de 1,8%, a produção indus-
trial avançou, de agosto para 
setembro, em oito dos sete 
locais pesquisados pelo IBGE. 
As principais altas foram 
observadas nos estados do 
Ceará (3,7%) e Pará (3,5%). 
Também tiveram alta os esta-
dos de Pernambuco (1,7%), 
Goiás (1,4%), Rio Grande do 
Sul (1,3%), Rio de Janeiro 
(1,0%), Espírito Santo (0,9%) 
e Mato Grosso (0,9%).

Por outro lado, sete locais 
puxaram a queda da produ-
ção nacional, em especial 
os estados do Amazonas 
(-5,2%) e São Paulo (-3,9%). 
Outros estados com queda 
foram Bahia (-3,3%), Paraná 
(-3,1%), Minas Gerais (-1,9%) 
e Santa Catarina (-1,8%). A 
Região Nordeste que tem sua 
produção também calculada 
pelo IBGE recuou 1,9%.

Na comparação com setem-
bro de 2017, sete locais tiveram 
alta, sete tiveram queda e um 
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Deixar Previdência para 
2019 ‘não é fi m do mundo’
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afi rmou que se o governo Michel Temer não 
conseguir aprovar a reforma da Previdência este ano, não haverá nenhum impacto negativo para o 
mercado fi nanceiro

défi cit primário bem melhor 
que a meta, em torno de R$ 120 
bilhões. Fui mostrar a dinâmica 
da despesa”.

Ao deixar o local, Mansueto 
teceu elogios à equipe. “Acho 
que o governo novo está muito 
comprometido em aprovar a 
reforma da Previdência. Tenho 
muitos amigos aí, funcionários 
públicos muito competentes, 
uma equipe muito comprome-
tida com o ajuste fi scal, que 
quer fazer avaliação de gasto 
público, que quer fazer o ajus-
te fi scal cortando a despesa”, 
disse o secretário do Tesouro 
(ABr).

Produção industrial cresce em 
oito dos 15 locais pesquisados

apresentou estabilidade (Para-
ná). Os maiores crescimentos 
na produção foram observados 
em Pernambuco (15,9%), Pará 
(14,1%) e Rio Grande do Sul 
(12,4%). Já a principal queda 
fi cou com o Amazonas (-14,8%). 
No acumulado do ano, houve 
altas em 12 dos 15 locais pes-
quisados, com destaque para os 
estados do Pará (9,8%), Ama-
zonas (7,8%) e Pernambuco 
(7,1%). Os três locais em queda 

foram Goiás (-3,6%), Espírito 
Santo (-2,7%) e Minas Gerais 
(-1,6%).

Por fi m, no acumulado de 
12 meses, 11 dos 15 locais 
pesquisados registraram taxas 
positivas, com destaque para 
o Pará (10,2%) e Amazonas 
(8,1%). Três tiveram queda: 
Espírito Santo (-2,5%), Minas 
Gerais (-1%) e Goiás (-0,2%). 
A Bahia manteve estabilidade 
na produção (ABr).

Infl ação do aluguel tem queda 
de 0,11% Tarifas postais são reajustadas em 5,99%


