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A - Casamento de seus Sonhos 
O Empire State Building anunciou que já estão abertas as inscrições 
para a “25ª Competição Anual de Casamento no Dia dos Namorados 
(25th annual Valentine’s Day Wedding Contest). Pela primeira vez na 
história a competição será aberta a fãs internacionais do edifício. Em 
homenagem a seu aniversário de prata, apenas um casal com sorte será 
escolhido, com base em sua história de amor, para celebrar a cerimônia 
de casamento de seus sonhos no Observatório mundialmente famoso 
no 86º andar do edifício, em 14 de fevereiro de 2019. Para se inscrever, 
os casais que quiserem se casar, ou renovar seus votos de casamento, 
podem compartilhar sua história de amor no site (https://esbvalentines-
day.com/), até o próximo dia 30. 

B - Atrativo Turístico 
A Itaipu Binacional vai quebrar mais um recorde em 2018, só que dessa 
vez no turismo. Pela primeira vez na história da visitação, iniciada em 
1977, a usina deve receber mais de 1 milhão de visitantes em um único 
ano. A expectativa é que esse número seja atingido no próximo dia 20. O 
anúncio foi feito em Foz do Iguaçu pelo diretor-geral brasileiro, Marcos 
Stamm, durante o lançamento de novos atrativos do Complexo Turístico 
Itaipu. A empresa, que já recebeu mais de 22 milhões de visitantes desde 
que abriu as portas para a comunidade, revelou que a meta é  chegar a 2 
milhões de turistas em 2023. O número contempla as visitas turísticas e 
institucionais, das margens brasileira e paraguaia. Outras informações: 
(www.turismoitaipu.com.br).

C - Cenário das Empresas 
A Neoway, maior empresa brasileira de Big Data Analytics, anuncia o 
Brasil Visto Pela Newoay Empresas do Brasil. O relatório é originado 
pela compilação de informações de mais de 3.000 fontes de dados, 
levantadas pela ferramenta e analisadas por especialistas. O estudo 
traz o total de companhias abertas atualmente, quantas estão de fato 
ativas, crescimento entre 2013 a 2017, faturamento estimado* de cada 
setor, regime tributário, entre outras informações estratégicas sobre o 
cenário de empresas no País. Contar com esse tipo de análise na hora de 
planejar a expansão ou esforços de marketing, é um diferencial bastante 
importante para as companhias. Informações: (www.neoway.com.br). 

D - Feirão de Natal
Para quem deseja começar 2019 de casa nova, o Feirão de Natal do Banco 
Santander pode ser a última chance de comprar imóveis em condições 
especiais. Há descontos de até 72% em mais de 1000 unidades do país, 
entre casas, apartamentos, salas comerciais, galpões e terrenos. Todas as 
propriedades terão facilidades de compra, como o início do pagamento 
somente em fevereiro de 2019 e fi nanciamento em até 420 meses. As 
propriedades estão disponíveis por meio de leilões online até o próximo 
dia 18. Os pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, 
Mega Leilões e Zukerman em todas as regiões do Brasil. Os imóveis 
podem ser acessados por meio do link (www.santanderimoveis.com.br). 

E - Três por Segundo 
A Evino, um dos maiores e-commerces de vinhos do país, faturou 
em novembro cerca de 130% a mais do que nos meses anteriores. No 
período, a empresa vendeu aproximadamente três garrafas de vinhos 
por segundo e nos momentos de pico o volume chegou a ultrapassar a 
marca de seis unidades. A companhia alcançou resultado equivalente 
ao da Black Friday 2017, com investimento em marketing quatro vezes 
menor. No Centro de distribuição do Espírito Santo, a operação passou 
de dois turnos para três e de cinco dias por semana para 7/7. Foram 
contratados mais de 60 funcionários temporários para a preparação dos 
pedidos. A  Evino oferece a melhor seleção de vinhos, ao melhor preço, 
através da melhor experiência de compra, sempre quebrando barreiras e 
criando conexão entre pessoas por meio do vinho (www.evino.com.br). 

F - Programa de Estágio
O Grupo DPSP, companhia que administra as marcas Drogarias Pacheco 
e Drogaria São Paulo, abre processo seletivo para o Programa de Está-
gio nas áreas Corporativa, Farmacêutica e de Logística da companhia. 
As vagas são direcionadas para os cursos de Engenharia, Matemática, 
Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências da 
Computação, TI, Arquitetura, Farmácia, Ciências Farmacêuticas e 
Farmácia Bioquímica. Para participar o estudante deve concluir a gra-
duação em dezembro de 2019 e dezembro de 2020, de acordo com os 
programas. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Bahia, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo e Goiás. 
Inscrições: (https://goo.gl/rDqzAk).  

G - Presentear Clientes
Em tempos de festas, presentear clientes, parceiros e funcionários é uma 
tradição no ambiente corporativo. O Clube do Malte, um dos maiores 
players do mercado craft beer (www.clubedomalte.com.br),  resolveu 
fugir das clássicas cestas natalinas e produziu kits corporativos com-
postos de cervejas artesanais. O e-commerce está preparando o maior 
departamento de natal da história da marca, onde estão sendo desen-
volvidos kits especiais que prometem atrair os consumidores. Além das 
cervejas, o kit pode incluir camisetas, copos e growlers. Acesse o link 
(http://bff.clubedomalte.com.br/kits-corporativos/), e escolher o tipo de 
kit que deseja comprar, a quantidade desejada e solicitar um orçamento.

H - Doação de Água
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo anuncia 
uma campanha que transformará a vida de milhares de crianças e famílias 
no País. Por meio do seu programa Água Pura para Crianças, que distribui 
sachês purifi cadores de água em comunidades carentes, a companhia doará 
1 dia de água pura para cada clique que receber no site da campanha. Para 
participar da campanha “1 clique = 1 dia de água pura”, basta acessar o 
site (www.doeaguapura.com.br) e clicar no botão de doação. O usuário 
será direcionado a uma página de cadastro e, após efetuá-lo, terá doado 
um dia de água pura para famílias das regiões atendidas pelo programa 
da P&G: comunidades ribeirinhas do Amazonas, Vale do Jequitinhonha, 
em Minas Gerais e comunidades do extremo Sul da Bahia. 

I - Oportunidades de Trabalho
A Conta Azul, empresa de tecnologia que oferece uma plataforma na nuvem 
para gestão de negócios, oferece oportunidades de trabalho em diversas áreas, 
com posições em níveis pleno e sênior. São 60 vagas disponíveis, tanto para a 
sede da companhia em Joinville quanto para o escritório em São Paulo, nas 
áreas de Engenharia de Software, UX Design, Produto, Comercial, Atendimento 
ao Cliente, Recursos Humanos e Controladoria. Entre os pontos fortes, está 
uma cultura corporativa que incentiva a entrega de resultados resolvendo 
desafi os complexos, o desenvolvimento individual e a descontração, por meio 
de espaços de descompressão abertos às discussões, e a troca de experiências. 
Informações em: (https://contaazul.com/carreiras/).

J - Dezembro Laranja 
Para celebrar o Dezembro Laranja, mês mundial de combate ao cân-
cer de pele, a Rede de Hospitais São Camilo realiza ações internas e 
externas para reforçar a conscientização da doença. Durante o mês 
inteiro, as quatro Unidades – Pompeia, Santana, Granja Viana e Ipiranga 
permanecerão iluminadas de laranja e o público geral também poderá 
conferir o post do vídeo para conscientização e atenção à saúde da pele 
nas redes sociais. Já nos hospitais, serão distribuídos informativos sobre 
câncer de pele, além de ampla campanha de divulgação para pacientes 
e acompanhantes. O objetivo da campanha é reforçar a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce da doença para a sociedade. 
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Recentemente, a 

morte de um cachorro 

agredido em um 

supermercado gerou 

grande polêmica e 

protestos de muitas 

pessoas no Brasil e fora 

do país. 

Tratava-se de um cão 
abandonado, que estaria 
na loja do supermercado 

há alguns dias, recebendo água 
e comida de funcionários e de 
pessoas que frequentavam o lo-
cal. Segundo as investigações, 
o responsável pelos maus-
-tratos ao animal teria sido um 
segurança do supermercado. 
Diante deste episódio, surge a 
dúvida se seria crime agredir 
ou matar um cachorro. E no 
caso de um cão abandonado?

A Lei dos Crimes Ambientais 
(Lei nº 9.605/98) se destina 
não somente à proteção dos 
animais silvestres (defi nidos 
no artigo 29, § 3º), mas busca 
também proteger os animais 
domésticos, que são aqueles 
que convivem harmoniosa-
mente com o homem, depen-
dendo dele para sobreviver. 
Conclui-se, portanto, que os 
cães e gatos, por exemplo, são 
animais domésticos. O fato de 
um cão ou gato estar no aban-
dono não retira do animal a sua 
característica de doméstico.

O artigo 32 da Lei nº 9.605/98 
considera crime qualquer 
tipo de abuso, maus-tratos, 
ferimentos ou mutilações aos 
animais domésticos, preven-
do punição, ao agente, de 
detenção de três meses a um 
ano, além da multa. Comete 
o crime previsto neste artigo, 
por exemplo, quem arrasta um 
cachorro pela coleira, quem 
chuta o animal, quem joga água 
quente, quem dá pauladas, etc.

Além disso, no § 2º do artigo 
32 da referida lei, está prevista 

uma causa de aumento de pena 
(de 1/6 a 1/3), aplicada quan-
do ocorre a morte do animal 
doméstico em decorrência de 
abuso, maus-tratos, ferimento 
ou mutilação.

Segundo consta, no caso 
concreto, o cachorro foi espan-
cado com pauladas, as quais 
geraram hemorragias internas 
e externas, que lhe causaram a 
morte. Nesta hipótese, houve 
uma conduta que provocou um 
sofrimento cruel e desnecessá-
rio ao cão, resultando na sua 
morte. Sendo assim, a conduta 
do autor se enquadraria no 
crime previsto no artigo 32 da 
Lei nº 9.605/98 e seria aplicado 
um aumento da pena (§2º), 
por conta da morte do animal.

Verifi ca-se, portanto, que 
a nossa Lei dos Crimes Am-
bientais contempla previsão 
que visa proteger os animais 
domésticos de maus-tratos, 
inclusive os cães abandonados, 
a fi m de evitar que sofram e que 
sejam mortos. Tal proteção não 
se encerra na seara criminal, 
podendo ser responsabiliza-
dos, também na esfera cível, 
todos aqueles que estejam 
envolvidos com a agressão ou 
morte do animal.

Qualquer violência materia-
lizada no abuso de animais ou 
pessoas deve ser sempre com-
batida. As agressões sofridas 
por humanos e animais violam 
a integridade física e a vida, que 
são nossos bens maiores, pro-
tegidos, inclusive, pela nossa 
Constituição Federal. Se faz 
necessária a conscientização 
urgente, para se dar a todos, 
inclusive aos animais domésti-
cos, a proteção e respeito que 
merecem.
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Ciências Criminais e Dogmática Penal 
Alemã pela Universidade Georg-

August-Universität Göttingen.
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O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que 
mede a variação da cesta de 
compras de famílias com renda 
até cinco salários mínimos, re-
gistrou uma defl ação (queda de 
preços) de 0,25% em novembro 
deste ano. É a menor taxa des-
de junho de 2017 (-0,3%) e o 
menor patamar para meses de 
novembro desde a implantação 
do Plano Real, em 1994.

O dado foi divulgado na sexta-
-feira (7) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). Apesar da queda de 
preços em novembro, o INPC 
acumula taxas de infl ação de 
3,29% no ano e de 3,56% em 12 
meses. Em novembro, os pro-
dutos alimentícios tiveram alta 
de preços de 0,45%, enquanto 
os não alimentícios registraram 
defl ação de 0,55% (ABr).

Além da estabilidade da infl ação, houve uma melhora no 

mercado de trabalho.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio 
no Município de São Paulo 
(ICEC) avançou pelo terceiro 
mês consecutivo. A alta foi 
de 3,1%, ao passar de 102,6 
pontos em outubro para 
105,8 pontos em novembro. 
Entretanto, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, o índice continuou 
em queda (-3,5%). Apurado 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP, o ICEC varia de zero 
(pessimismo total) a 200 
pontos (otimismo total).

Na análise por porte, as em-
presas com até 50 empregados 
apontaram alta de 3,3%, de 
102 pontos em outubro para 
105,3 pontos em novembro. 
No entanto, as empresas com 
mais de 50 empregados sofre-
ram queda de 1%, passando de 
128,8 pontos em outubro para 
127,5 pontos em novembro. 
Os três quesitos que integram 
o indicador avançaram na 
passagem de outubro para 
novembro. Foi de 3,3%, de 73 

Inadimplência do 
consumidor cai 1,3% 

A inadimplência do consumi-
dor caiu 1,3% no acumulado em 
12 meses (dezembro de 2017 
até novembro de 2018 frente 
aos 12 meses antecedentes), de 
acordo com dados nacionais da 
Boa Vista. Na avaliação mensal 
com ajuste sazonal, novembro 
apresentou variação negativa 
de 1,1% frente a outubro. 

Quando comparado o resul-
tado contra o mesmo mês de 
2017, o indicador caiu 4,1%. 
As adversidades ocorridas na 
economia ao longo dos últimos 
anos geraram grande cautela 
nas famílias, inibindo o con-
sumo e a tomada de crédito, 
contribuindo para a diminuição 
do fl uxo de inadimplência. 

Passado o período mais in-
tenso da crise econômica, o 
indicador demonstra sinais de 
que caminha para estabilização, 
após longo período de queda 
nos registros. Ainda assim, a 
manutenção de um ritmo está-
vel do estoque de inadimplência 
está condicionada por uma 
recuperação mais consistente 
do mercado de trabalho, dimi-
nuição dos juros e evolução da 
renda (Boa Vista SCPC).

Queda de preços de 0,21% em novembro benefi cia consumidores. Em 12 meses,

infl ação acumula 4,05%.

O IPCA mede a inflação 
oficial do país. O resul-
tado foi o menor desde 

julho de 2017, quando houve 
queda de 0,23%. Se avaliados 
apenas os meses de novem-
bro, o resultado foi o menor 
desde o início do Plano Real, 
em 1994.

Em 12 meses, a infl ação acu-
mula 4,05%, enquanto a taxa 
acumulada de 2018 - de janeiro 
a novembro - soma 3,59%. Em 
novembro do ano passado, o 
IPCA teve alta de 0,28%, en-
quanto em outubro de 2018 
houve aumento de 0,45%. A 
defl ação (variação negativa do 
IPCA) registrada em novembro 
ocorreu em cinco dos nove 
grupos de produtos e serviços 
pesquisados pelo IBGE.

O grupo Transportes teve 
queda de 0,74% no IPCA de 
novembro, contribuindo com 
o maior impacto negativo so-
bre o resultado global. A que-
da nos combustíveis -2,42% 
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Infl ação negativa é a menor desde 
o início do Plano Real, em 1994

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve queda de preços de 0,21% em 
novembro, divulgou hoje (7), no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

Apesar disso, a alta nos Ali-
mentos e Bebidas - 0,39% - foi 
a que puxou o índice geral para 
cima com mais força. A cebola, 
o tomate, a batata-inglesa e as 
hortaliças estão entre os itens 
que fi caram mais caros (ABr).

- foi a principal responsável 
pelo resultado, sendo o recuo 
da gasolina - 3,07% - o mais 
acentuado. A Habitação teve 
o segundo maior impacto 
negativo no IPCA global, com 
redução de 0,71%. Nesse gru-

po, a queda da energia elétrica 
- 4,04% - teve importância.

Entre os grupos que apresen-
taram alta de preços, destaque 
para o de Artigos de Residên-
cia, com elevação de 0,48% 
em comparação com outubro. 

Confi ança do empresário 
paulistano sobe pelo terceiro mês

pontos em outubro para 75,5 
pontos em novembro. Entre-
tanto, na comparação anual, o 
indicador caiu 7,6%.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
as avaliações dos empresários 
no que diz respeito à propensão 
por novos investimentos foram 
decisivas para a alta do indi-
cador em novembro. Além da 

estabilidade da infl ação, houve 
uma melhora no mercado de 
trabalho. A Entidade reco-
menda que os empresários 
evitem altos estoques e endi-
vidamento. Para a Federação, 
a confi ança tende a ser reto-
mada de forma gradual e com 
base na capacidade de reação 
mais consistente da economia 
(AI/FecomercioSP).

Cesta de compras mais 
simples tem queda de preços


