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A - Fundo Social 
Hoje (29) e amanhã (sexta-feira 30), a partir das 10h, no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do Governo do Estado, acontece a oitava edição 
do Bazar da Escola de Moda. O “Bazar da Solidariedade” coloca à 
disposição do público cerca de 3 mil itens entre roupas femininas, 
acessórios para casa e escritório, com preços que variam de R$ 12 a 
R$ 189. As peças foram produzidas ao longo do ano pelos alunos dos 
cursos de Corte e Costura, Modelagem, Bordado em Linha, Bordado 
em Pedraria, Cartonagem e Crochê, nas unidades próprias do Fundo 
Social localizadas na capital e na Grande São Paulo. Mais informações 
tel: (11) 2193-8046

B - Mercado de Arte
A Artluv é uma plataforma que conecta artistas a clientes e amantes 
de arte, em um ecossistema único, com o objetivo de expandir o mer-
cado de arte no Brasil. Fundado em 2017 por Wendell Toledo, a Artluv 
une, em um mesmo espaço, marketplace, portal de notícias culturais, 
cursos e uma agenda virtual com os principais eventos artísticos do 
País, inclusive oferecendo a venda de ingressos. Escolas de arte e 
museus também podem criar suas páginas de forma gratuita. Os mais 
de 300 artistas cadastrados passaram por uma rigorosa curadoria feita 
por especialistas nacionais e norte-americanos. Uma forma de dar 
visibilidade aos artistas e ajudá-los a viver da própria arte. Saiba mais 
em (https://artluv.net/).

C - Competição Universitária  
A Atos, líder internacional em serviços digitais, abre inscrições para 
mais um IT Challenge, competição universitária voltada para tecnologia 
e inovação. Para a oitava edição, estudantes de universidades de todo 
o mundo estão convidados a apresentar seus conceitos inovadores 
sobre o uso de Machine Learning em prol da sustentabilidade. O con-
curso oferece a oportunidade de transformar suas ideias em trabalhos 
concretos por meio de um prêmio de 10.000 euros, que será concedido 
aos membros da equipe vencedora. Equipes de dois a quatro membros 
podem participar e a inscrição online estará disponível até sexta-feira 
(30), no link (http://www.atositchallenge.net/).

D - Mercado de Seguros
As tecnologias e o novo tipo de consumidor, que priorizam os meios 
digitais, estão promovendo transformações no mundo dos seguros. 
Nada mais justo, já que dados da CB Insights apontam que o cliente 
de seguros é um dos mais insatisfeitos e carentes de serviços digitais 
com qualidade, com apenas 4% de satisfação. Pensando em mostrar 
como trazer inovações para o setor, acontece no dia 5 de dezembro, 
o Insurance Day 2018. O evento é uma realização do Grupo Thinkseg, 
uma das insurtechs mais inovadoras do mundo, com a Startse, que 
conecta as pessoas e companhias à Nova Economia. Para inscrições 
e mais informações, acesse (www.eventos.startse.com.br). 

E - Reconhecimento Facial 
Com apenas 3 anos de mercado e já líder mundial em velocidade 
e precisão de reconhecimento facial por software, a startup russa 
NtechLab se prepara para mais um passo no uso de Inteligência Arti-
fi cial, que é o lançamento de uma solução combinando tecnologias de 
detecção de silhuetas humanas e de reconhecimento facial. Ao somar 
as especialidades a empresa apresentará um sistema para elevar a 
100% a precisão na identifi cação de uma pessoa por meio de imagens 
captadas por câmeras de vídeo comuns. As soluções da NtechLab 
podem ser conhecidas no hotsite em português, recém lançado em 
(https://fi ndface.pro/br). 

F - Cantinho da Leitura 
O Shopping Anália Franco acaba de inaugurar um espaço destinado 
exclusivamente aos livros, o Cantinho da Leitura. Localizado no piso 
Acácia, o ambiente conta com uma estante de livros para adultos e, 
do outro lado, uma estante repleta de obras infantis. Dessa forma, 
pessoas de todas as idades poderão se entreter e ler novos títulos. 
Extremamente acolhedor, o local ainda conta com sofás, pufes, 
tapetes e muitas mensagens que incentivam não só a leitura, mas 
também a doação de novas obras. Como o espaço é colaborativo, ao 
retirar um livro da estante para levar para casa, o leitor devedoar um 
exemplar já lido para que o Cantinho sempre tenha novas opções.  

G - Robótica nas Férias
A MadCode, escola do Grupo Cel.Lep e uma das principais instituições 
de ensino de programação e robótica para crianças e adolescentes, está 
com as matrículas abertas para seus Cursos de Férias Janeiro/2019, para 
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade. Os cursos foram criados 
para prover os estudantes com as ferramentas de ensino de programa-
ção e robótica, do nível básico ao avançado, bem como para estimular o 
raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade de resolução de problemas 
e o senso de trabalho em equipe. Nas aulas, os alunos irão utilizar iPad, 
robôs e drones. Os cursos têm carga horária de 15 horas semanais. Mais 
informações: (www.madcode.com.br). Tel. (11) 3541-1293.

H - Buona Cucina
Nos próximos dias 8 e 9 de dezembro, das 10h às 18h, no Istituto Italiano di 
Cultura (Av. Higienópolis, 436), acontece a “Feira Buona Cucina”, evento 
de gastronomia que une mais de 50 produtores italianos e brasileiros. A 
entrada é gratuita e quem comparecer poderá conhecer e comprar produtos 
importados ou nacionais infl uenciados pela cultura gastronômica italiana, 
além de experimentar restaurantes da cozinha italiana tradicional e contem-
porânea que servirão algumas de suas receitas consagradas. O objetivo é o 
de promover a cultura italiana, evidenciando a infl uência na produção de 
São Paulo, a maior cidade do mundo em número de descendentes do país 
da bota. Mais informações: (https://iicsanpaolo.esteri.it/iic_sanpaolo/it/).

I - Capacitação de Conciliadores
O TRF da 3.ª Região abriu inscrições para o Curso de Capacitação de 
Conciliadores, destinado a servidores (público interno) dos quadros da 
Justiça Federal SP e MS de 1º e 2º graus e voluntários (público externo), 
desde que ainda não tenham recebido treinamento para exercício da 
função de conciliador/mediador. Os interessados podem se inscrever até 
3 de dezembro. Serão oferecidas 64 vagas em duas turmas simultâneas.  
O curso segue as normas fi xadas pelo Conselho Nacional de Justiça As 
pré-inscrições são gratuitas no endereço (www.trf3.jus.br/semag). Para 
isso, é necessário utilizar o navegador “Mozilla Firefox”.

J - Menos Açúcares
Com foco nas pessoas que possuem alguma restrição alimentar, como do-
ença celíaca ou intolerância à lactose, a Nutfree Alimentos Saudáveis criou 
uma versão de panetone e de chocotone totalmente livre do açúcar do leite 
e da proteína do trigo. Além das pessoas com algum tipo de intolerância, 
a mudança em hábitos alimentares e a busca por uma alimentação mais 
saudável tem aumentado signifi cativamente a procura por alimentos com 
menos açúcares, sem glúten e sem lactose. No processo produtivo dos pães 
e bolos também não são adicionadas gorduras transgênica ou hidrogenada 
— utiliza-se gordura natural de palma. Saiba mais: (www.nutfree.com.br).
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Há alguns anos, tem-

se percebido um 

aumento da procura 

por atendimento 

psiquiátrico por 

parte de professores 

do ensino médio de 

escolas públicas, sejam 

elas municipais ou 

estaduais 

Depressão, ansiedade e 
transtorno de estresse 
pós-traumático têm 

sido os principais diagnósticos 
para esses trabalhadores e, 
não raras vezes, muitos deles 
acabam necessitando perma-
necer afastados do trabalho 
por longos períodos. E por 
qual motivo? O nome da “do-
ença” que causa essa doença 
é violência. 

O professor tem sido vítima 
de vários tipos de violência, 
um monstro de várias cabeças 
que não ataca silenciosamen-
te: gestores truculentos e 
insensíveis, perseguições e 
assédio moral no ambiente de 
trabalho; violência psicológica 
e mesmo física por parte de 
alunos e até pais de alunos; 
remuneração insufi ciente, que 
obriga professores a cargas 
horárias triplas, exaustivas 
e inviáveis do ponto de vista 
da saúde. 

Tudo isso muitas vezes vem 
em bloco e se soma aos proble-
mas nas vidas pessoais desses 
que, muitas vezes, escolheram 
a profi ssão pelo sonho em 
exercer a vocação de ensinar, 
o que tem se tornado cada vez 
mais difícil nesse contexto tão 
árido. A violência não para 
por aí. Grande parte dos pro-
fessores que precisa recorrer 
ao atendimento psiquiátrico 
nos hospitais aos quais tem 
direito, se vê desamparado e 
descoberto de um atendimen-
to de qualidade. 

E quando necessitam se 
afastar do trabalho, têm seus 
direitos muitas vezes negados, 
com suspensão e negativas de 
licenças. Além disso, quando 
afastados do trabalho, perdem 
muitas das premiações e seus 
rendimentos são drasticamen-

te reduzidos, num momento 
bastante crítico de suas vidas.

O cenário é bastante drásti-
co e as soluções parecem cada 
vez mais difíceis de serem 
encontradas. Aos iniciantes na 
carreira, pode ser um pouco 
mais fácil, porque há mais 
chances desse professor en-
contrar novos caminhos pro-
fi ssionais, seja na rede de ensi-
no privada ou até mudando de 
profi ssão; mas como resolver 
o dilema de professores que 
dedicaram sua vida ao ensino 
e suas opções profi ssionais se 
encontram mais estreitas? 

Num momento em que o 
ensino público se encontra 
cada vez mais sucateado, a 
saúde psíquica dos nossos 
mestres vai sendo cada vez 
mais estrangulada. Mais re-
centemente, um novo ataque: 
a chamada “Escola sem parti-
do” e o aumento da vigilância 
sobre o livre pensamento 
daqueles que teriam por fun-
ção primordial desenvolver o 
senso crítico e a capacidade 
de refl exão nas mentes dos 
indivíduos em formação.

Diante de problemas tão 
complexos, o risco de adoecer 
mentalmente se torna uma 
rápida e crescente realidade. 
Entretanto, uma vez que se 
adoece é imprescindível que 
se busque por tratamento, 
sendo que muitas vezes o 
apoio psiquiátrico com medi-
cações se faz necessário. Além 
disso, o apoio psicológico é 
de fundamental importância, 
porque é preciso, com a ajuda 
de um profi ssional capacitado, 
fortalecer-se para poder ga-
rantir a volta ao trabalho ou até 
tomar decisões que envolvam 
novos rumos profi ssionais.

Mas antes de adoecer, é 
recomendável que esses 
profi ssionais procurem apoio 
psicológico preventivo: psi-
coterapias, atividade física, 
atividades artísticas e de 
lazer podem funcionar como 
válvulas de escape para o es-
tresse ocupacional e afastar 
as doenças para longe.

(*) - É Médico Psiquiatra - CRM 97.875 
- e Doutor em Ciências pela UNIFESP.

Marcelo Niel (*)

O Índice de Confi ança do 
Comércio (Icom), calculado 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 6,9 pontos de ou-
tubro para novembro e chegou 
a 99,4 pontos, em uma escala 
de zero a 200. Esse é o maior 
valor do indicador desde março 
de 2014 (101,9). A alta atingiu 
empresários de dez dos 13 seg-
mentos comerciais pesquisados 
pela FGV. O Índice de Situação 
Atual, que mede a satisfação 
com o momento presente, subiu 
5,1 pontos, indo para 93,3.

Já o Índice de Expectativas, 
que mede a confi ança do em-
presariado no futuro, cresceu 
8,4 pontos e chegou a 105,5, 
o maior valor desde setembro 
de 2012 (106 pontos). De 
acordo com o pesquisador 
da FGV Rodolpho Tobler, o 
resultado sugere que “o pior 
pode ter fi cado para trás”. A 
alta expressiva de novembro 
confi rma a recuperação da 
confi ança do setor, um re-
sultado que parece ter sido 
infl uenciado principalmente 

O Índice de Confi ança do Comércio subiu 6,9 pontos de outubro 

para novembro e chegou a 99,4 pontos.

Produtos 
na saída 
das fábricas 
registram queda 
de preços

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a va-
riação de preços de produtos 
industrializados na porta de 
saída das fábricas, registrou 
defl ação (queda de preços) de 
0,84% em outubro deste ano. 
Em setembro, foi observada 
uma infl ação de 2,91%. Já em 
outubro do ano passado, a infl a-
ção foi 1,8%. Essa é a primeira 
defl ação desde julho de 2017 
(-1,01%). Apesar da queda de 
preços, o IPP acumula taxas de 
infl ação de 13,04% no ano e de 
15,12% em 12 meses.

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas, apenas os 
bens de consumo duráveis re-
gistraram infl ação em outubro: 
0,79%. Os bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos, ti-
veram recuo de preço de 2,46%. 
Entre os bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializa-
dos do setor produtivo, tiveram 
defl ação de 0,84%. Já os bens 
de consumo semi e não duráveis 
registraram defl ação de 0,78%.

Dezesseis das 24 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
queda de preços em outubro, 
com destaque para alimentos 
(-1,99%), metalurgia (-3,19%) 
e outros equipamentos de 
transporte (-5,84%). 

Entre as oito atividades com 
infl ação, o principal destaque é 
o refi no de petróleo e produtos 
de álcool, com alta de preços de 
1,57% (ABr).

O Boletim Cenários Ibá, produzido 
pela Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá), indicou alta nas exportações de 
celulose (+33,7%), painel de madeira 
(+5,0%) e papel (+4,2%) na compara-
ção anual. O total das negociações com 
outros países cresceu 26,0%, totalizando 
US$ 8,8 bilhões de janeiro a outubro 

de 2018.
O saldo da balança comercial do 

setor também foi positivo, com avanço 
de 28,7% e resultado fi nal de US$ 7,9 
bilhões. A representatividade da balança 
do setor seguiu com bons resultados e 
aumentou entre janeiro e outubro, to-
talizando 4,4% do total de exportações 

brasileiras e 10,4% das exportações do 
agronegócio.

A China segue como principal mer-
cado externo para comercialização da 
celulose e até outubro adquiriu US$2,9 
bilhões do produto brasileiro, aumento 
de 39,1% em relação ao mesmo período 
de 2017. O papel, por sua vez, continua 

com seu foco de negociações externas 
na América Latina, que apresentou 
avanço de 9,0% no valor negociado. 
A América Latina ainda é o principal 
destino dos painéis de madeira e in-
vestiu US$ 142 milhões na aquisição 
do produto neste ano, alta de 12,7% 
(Fonte: www.iba.org).

A medida foi anunciada 
ontem (28) pelo Banco 
Central (BC) e passa a 

valer a partir a partir de 1º de 
março de 2020. Dessa forma, 
o cliente fi cará sabendo já no 
dia seguinte quanto vai desem-
bolsar em reais, eliminando a 
necessidade de eventual ajuste 
na fatura subsequente.

“A medida aumenta a previ-
sibilidade para os clientes em 
relação ao valor a ser pago, 
evitando o efeito da variação da 
cotação da moeda estrangeira 
entre o dia do gasto e o dia de 
pagamento da fatura”, explicou 
o BC, em nota. Além disso, a me-
dida aumenta transparência e a 
comparabilidade na prestação 
do serviço, padronizando as in-
formações sobre o histórico das 
taxas de conversão nas faturas 
que terão que ser divulgadas 
em formato de dados abertos, 

Presidente do BC, Ilan Goldfajn.
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Gasto no exterior no cartão será 
fi xado em real do dia da compra
Os gastos feitos em moeda estrangeira nos cartões de crédito internacionais terão seu valor fi xado em 
reais pela taxa de conversão vigente no dia de cada gasto realizado

as seguintes informações adicio-
nais: data, valor equivalente em 
dólare e a taxa de conversão do 
dólar para o real. De acordo com 
a circular, as instituições poderão 
ofertar ao cliente sistemática al-
ternativa de pagamento da fatura 
pelo valor equivalente em reais 
no dia de seu pagamento. Nesse 
caso, diz a circular, o cliente terá 
que aceitar “expressamente” 
essa opção.

Segundo o presidente do 
BC, Ilan Goldfajn, a medida 
vai demorar mais de um ano 
para ser implementada pelas 
instituições fi nanceiras. “Algu-
mas instituições já oferecem, 
outras ainda precisam mudar 
o sistema. O consumidor vai 
se sentir mais confortável em 
saber na hora da compra quan-
do ele gastou. É uma medida 
que facilita a vida do cidadão”, 
disse (ABr).

de forma que os rankings de 
taxas possam ser estruturados 
e divulgados.

Para a sistemática de fi xação 
do valor em reais na data do gas-

to, a fatura terá que apresentar, 
além da identifi cação da moeda, 
a discriminação de cada gasto na 
moeda em que foi realizado e o 
seu valor equivalente em reais e 

Confi ança do comércio atinge 
maior alta desde março de 2014

pela melhora das expectativas 
com o encerramento do período 
eleitoral”.

Segundo ele, novos avanços 
da confi ança dependerão da 
continuidade da recuperação 
do mercado de trabalho e da 
redução adicional da incer-
teza. A FGV explicou que o 
desconforto do empresariado 

tem diminuído em relação 
à redução das reclamações 
de demanda insuficiente. 
Em julho, 37% das empre-
sas relatavam a demanda 
como limitação à melhora 
dos negócios; em novembro, 
esse número foi de 27,5%, o 
menor valor desde janeiro de 
2015 (26,3%) (ABr).

Cresceram as exportações de celulose e papel


