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D - Mini Weddings
Casar em um restaurante tem se tornado uma tendência comum entre 
noivos que desejam celebrar a sua união em locais intimistas, refl etin-
do o bom gosto do casal e o seu estilo único, além de surpreender os 
convidados por meio de uma excelente gastronomia. Para acompanhar 
essa tendência, o Restaurante Margot Bistrot, (R. Antônio de Macedo 
Soares, 1683, Campo Belo), traz em estilo parisiense um elegante am-
biente para realizar seu mini wedding. Os proprietários cuidam de cada 
evento, acolhem os noivos e colaboram com todo o projeto do casamento, 
tonando-o ainda mais especial. 
Mais informações: (www.margotbistrot.com.br).

E - Tirolesa no Palmeiras
Subir na arquibancada superior do Allianz Parque e garantir uma vista 
panorâmica, muita gente quer. Mas deslizar por uma tirolesa que sai do 
ponto mais alto do gol norte será um desafi o que apenas os mais cora-
josos irão encarar. Um zip-line instalado em um dos principais cartões 
postais de São Paulo está aberto ao público entre os próximos dias 12 
e 26.  A brincadeira faz parte de um projeto maior lançado em parceria 
com a Arena Experience. A ideia é abrir as portas do estádio para que as 
pessoas possam viver experiências, como ser um jogador de futebol por 
um dia, descer da cobertura de rapel e até encontros com grandes ídolos 
do Palmeiras. Quem tiver coração forte, pode garantir uma das 150 vagas 
na bilheteria do tour, ao lado do portão A, ou em (bit.ly/Tirolesa_AZP). 

F - Troca de Livros
Como parte de sua plataforma #LerFazBem, a Saraiva, rede varejista 
de educação, cultura e entretenimento, promove o incentivo à leitura 
e acesso ao livro por meio da ação ‘Troca Livros’. Válida para as lojas 
físicas, a iniciativa acontece até o próximo dia 14, e convida os consu-
midores a doarem seus livros usados em troca de 20% de desconto na 
compra de um livro novo. As obras doadas nas lojas serão repassadas 
para instituiçõescomo: Projeto Criança Aids (São Paulo), Associação 
Educacional e Benefi cente Vale da Benção (Sorocaba) e Grupo de As-
sistência à Criança com Câncer (Natal), Lar Anália Franco de Londrina 
(Londrina), entre outras. Para mais informações, acesse: (www.saraiva.
com.br/trocalivros).

A - Grandes Lideranças
Estão abertas as inscrições gratuitas para os interessados em partici-
par do Lidera, encontro que reunirá algumas das principais lideranças 
transformadoras do Brasil para debater o fortalecimento de uma cultura 
de protagonismo, excelência e impacto. 150 jovens serão selecionados 
para participar das atividades. Já estão confi rmados o professor da 
Universidade de Harvard e autor dos livros “Pipeline da Liderança” e 
“Execução”, Ram Charan; além de Angela Duckworth, autora de “Garra” 
e professora da Universidade da Pensilvânia, e o técnico Bernardinho. O 
evento ocorrerá no dia 5 de agosto, e os interessados devem se inscrever 
pelo link: (http://bit.ly/2Nq0WQm). 

B - Vinhos Argentinos 
Nos dias 6 e 7 de setembro, acontece em Puerto Iguazú, Misiones, cidade 
que faz fronteira com o Brasil, o 5º ODA al Vino. Evento que cresce a cada 
ano e tem se tornado referência da propagação das bodegas Argentinas e 
suas mais variadas produções. Este ano, os participantes poderão provar, 
conhecer e receber explicações de várias vinícolas. Quem participa do 
evento substitui seu ingresso logo na entrada por uma taça, e percorre os 
corredores do espaço de exposições para degustar e eleger seus vinhos 
preferidos, entre as mais diversas vinícolas e seus milhares de rótulos. 
Participação de vinícolas das regiões de Mendoza, San Juan, Salta, La 
Rioja, Patagônia e Córdoba. Mais informações: (www.odaalvino.com.ar). 

C - Genéricos e Similares
A Cimed acaba de assinar contrato de um fi nanciamento no valor de 
R$ 100 milhões com BNDES para a construção de nova fábrica. A nova 
unidade, assim como a atual, estará localizada em Pouso Alegre/MG, 
num espaço de mais de 283 mil m², destinado à produção de medica-
mentos sólidos orais (comprimidos) genéricos e similares. A unidade foi 
pensada para os próximos 30 anos, a partir de inovações, tecnologias de 
automação e padrões internacionais, que impactará de forma positiva o 
custo dos produtos. A conclusão da obra está prevista para dezembro 
de 2020 e o início das operações é estimado para abril de 2021, com 
a criação de 500 novos postos de trabalho direto. Outras informações: 
(www.grupocimed.com.br).

G - Programa de Trainee
A Caedu, rede de lojas varejista com opções de moda para toda a família, 
acaba de anunciar a abertura do seu processo de trainee para gerente de loja 
e supervisor. A empresa busca talentos que não tenham medo de “colocar 
a mão na massa”, inquietos, que gostem de desafi os e estejam dispostos a 
ser parte de um ambiente em constante transformação, sempre em busca 
de evoluir e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, e também dos 
serviços oferecidos ao cliente. Ao todo são cerca de 30 vagas disponíveis 
que devem ser preenchidas até fi nal de julho 2019. Os interessados podem 
inscrever-se nas vagas pelo site (https://jobs.kenoby.com/traineecaedu).

H - Recarga para Bikes
A Vela, fabricante de bikes elétricas para rodar em grandes centros urba-
nos, está com uma novidade. Criou um novo modelo de estação de recarga 
rápida, que será colocado em cafés. O usuário da Vela vai até algum café, 
previamente cadastrado e disponíveis no site da empresa, e carrega a ba-
teria da bicicleta sem custos. Em apenas 10 minutos de recarga, a bateria 
tem o equivalente a 10km de autonomia, a pessoa não precisa esperar 2 a 
3 horas pela carga. O custo de energia elétrica dessa carga é de apenas 5 
centavos, arcados pelo estabelecimento que, em contrapartida, atrai clientes 
e aumenta a possibilidade de potenciais vendas. Objetiva oferecer seguran-
ça de autonomia aos clientes. Saiba mais em: (https://velabikes.com.br/).

I - Investimentos em PPP
O curso Investimentos em Parcerias Público-privadas foi desenvolvido pelo 
Insper, em parceria com a Católica Lisbon School of Business & Economics 
e com a Radar PPP. Será apresentada a lógica de estruturação e gestão 
dos contratos de PPP, dando uma maior autonomia aos participantes para 
avaliar oportunidades de negócio, riscos e rentabilidade, além de suas 
particularidades normativas e regulatórias. O aprendizado será consolidado 
por meio de diversos estudos de caso, e análise de experiências exitosas e 
malsucedidas. Será entre 21 e 23 de agosto, das 9h às 18h, em sua sede, 
na Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia. Informações tel. (11) 4504-2400.

J - Ciências Agrárias
Entre os dias 10 e 12 de setembro, acontece o 17º Cicam – Congresso de 
Iniciação Científi ca em Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais. A inicia-
tiva é do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado. A edição chega focada em tecnologias, com palestras sobre 
nanotecnologia na produção, realidades e tendências da agricultura digital e 
internet das coisas. O melhoramento genético tanto animal quanto vegetal 
também ganha espaço nos três dias de evento. O público-alvo é formado 
por estudantes de graduação e interessados nas áreas de sanidade animal, 
vegetal, proteção ambiental, pragas urbanas, museologia e história da 
ciência e RH. Informações e inscrições em: (http://eventos.fundepag.br/).    
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Desde que iniciei minha 

jornada como biógrafo, 

tenho percebido que 

existe um fator comum 

na vida da maioria dos 

meus biografados que é 

o “acaso”

O acaso é, na simples de-
fi nição do dicionário, 
um acontecimento 

casual, não planejado e que, 
na minha concepção, é capaz 
de se tornar o fator determi-
nante para o sucesso na vida 
de uma pessoa. O acaso é 
representado, sem dúvidas, 
pelo acontecimento de algo 
inesperado. É, entretanto, 
uma chance que só pode ser 
aproveitada por alguém aten-
to, otimista e criativo, que no 
acaso percebe a possibilidade 
de transformá-lo em redire-
cionamento de caminho e 
bons resultados.

Durante a minha trajetória, 
pude perceber que os grandes 
empreendedores aproveitam 
suas próprias dores para criar 
soluções criativas, são capa-
zes de inovar e trazer algo 
de diferente ao segmento em 
que atuam. Isso signifi ca que, 
onde os outros encontram 
problemas, eles encontram 
soluções. Exemplo disso 
é o empresário Ueze Elias 
Zahran, nascido em Campo 
Grande/MS. Cansado de ver 
a mãe ariando panelas que 
fi cavam sujas por causa da 
fuligem do fogão à lenha, 
resolveu presenteá-la com 
um fogão a gás, comprado 
em uma ida para São Paulo.

A mãe, que também sofria 
por ter que carregar madei-
ras para acender o fogão, 
ao ganhar o presente, fi cou 
maravilhada: com a chama 
azul acesa; nunca mais suas 
panelas fi cariam manchadas. 
Ele, jovem atento e empreen-
dedor, pensou: “Se a minha 
mãe está nesta alegria toda, 
imagina como não ficarão 
outras mães que comprarem 
ou ganharem um fogão a gás!”. 

Neste momento, a partir 
de uma “obra do caso” e 
do senso de oportunidade, 
nasceu a Copagaz - uma das 
principais companhias de gás 
do Brasil. Outro exemplo, é 
o Mr. Fisk, das escolas de 
idiomas Fisk e PBF. Apesar do 
seu mestrado e sua graduação 
em relações internacionais, 
depois de voltar da Segunda 
Guerra Mundial, sentia-se 
infeliz profissionalmente, 
como um simples funcionário 
num pequeno escritório de 
contabilidade. 

Em uma oportunidade em 
que esteve no Brasil, visi-
tando a mãe e o irmão que 
trabalhavam no consulado 
dos Estados Unidos em São 
Paulo, viu no jornal um anún-
cio da Texaco à procura de um 
funcionário que falasse inglês 
fl uentemente. Aproveitando 
uma oportunidade inespera-
da, candidatou-se à vaga, foi 
contratado. Tempos depois, 
começou a dar aulas de inglês 
para reforçar o orçamento 
e acabou transformando o 
“bico” numa carreira empre-
endedora de enorme sucesso.

Esses são apenas dois 
exemplos de como o acaso 
pode dar uma “ajudinha” na 
sua vida ou na vida de qual-
quer pessoa. Desde que, é 
claro, você esteja disposto 
a dar a sua contribuição ao 
acaso também.

Penso que os grandes em-
preendedores acreditam que 
irão “pegar estrelas no céu” 
com as mãos e conseguem. 
Isso porque, além de ter uma 
fé inabalável de que seus pla-
nos irão dar certo, eles agem, 
tomam atitudes. 

Infelizmente, muitos ar-
rumam desculpas, dizendo 
que as estrelas estão muito 
altas, que o braço é curto... 
já pensou nisso?

(*) - Biógrafo e palestrante, é formado 
em Jornalismo e Administração 
de Empresas, pós-graduado em 

Liderança e Gestão de Pessoas e 
Equipes, foi repórter esportivo na TVs 

Band, SBT e SporTV
(www.eliasawad.com).

Elias Awad (*)

Ela é inferior ao 0,13% de 
maio e ao 1,26% de junho 
do ano passado. É o me-

nor percentual mensal desde 
novembro de 2018 (-0,21%). 

Segundo dados divulgados 
ontem (10), no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE, o IPCA acumula 
infl ação de 2,23% no ano e de 
3,37% em 12 meses.

As defl ações (quedas de pre-
ços) de 0,25% dos alimentos e 
de 0,31% dos transportes foram 
os principais responsáveis por 
conter o IPCA em junho. Entre 
os itens que mais infl uenciaram 
as quedas de preços dos alimen-
tos estão as frutas (-6,14%) e o 
feijão-carioca (-14,8%).

No grupo de transportes, o 
principal impacto para a de-
fl ação veio dos combustíveis 
(-2,41%), com destaque para 
a queda de 2,04% no preço 
da gasolina. Por outro lado, o 
aumento de 0,64% no custo 
de saúde e cuidados pessoais 
foi o que mais contribuiu para 
que o IPCA não fosse negativo 
em junho.

A queda de preços de 0,25% dos alimentos e de 0,31% dos transportes conteve a infl ação em junho.

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel, registrou infl ação de 
0,4% na primeira prévia de 
julho. Com isso, o indicador, 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), acumula taxas 
de infl ação de 4,8% no ano e 
6,4% em 12 meses. A prévia de 
julho é inferior à taxa obser-
vada na prévia de junho, que 
foi 0,73%. A queda do IGP-
-M, puxada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
tive uma infl ação de 0,42% em 
julho, depois de registrar taxa 
de 1,15% em junho.

Por outro lado, as taxas do 
varejo e da construção tiveram 
aumento. O Índice Nacional 
de Custo da Construção, que 
havia registrado deflação 

O IGP-M, usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou 

infl ação de 0,4% na primeira prévia de julho.

Exportações de cafés 
do Brasil

A União Europeia (UE) importou 
um volume físico de 42,71 milhões 
de sacas de 60kg de café, no perí-
odo de outubro de 2018 a março 
de 2019, das quais 8,92 milhões de 
sacas adquiridas foram dos cafés do 
Brasil, volume que equivale a 20,9% 
desse total. Em segundo lugar, a UE 
importou do Vietnã 6,41 milhões 
de sacas exportadas, volume que 
equivale a 15%. Em terceiro, fi gura 
a Colômbia, com 1,63 milhão de 
sacas (3,8%), em quarto, Peru – 
1,54 milhão de sacas (3,6%) e, por 
fi m, Honduras, com 1,3 milhão de 
sacas de 60kg, que equivalem a 3% 
do total adquirido pela UE. 

Nesse mesmo período, os Estados 
Unidos importaram do Brasil 4,33 
milhões de sacas de café, volume 
que equivale a 28,9% das compras 
do produto por esse país. A Co-
lômbia 3,52 milhões de sacas, e foi 
responsável por 23,5% das aquisi-
ções norte-americanas. O Vietnã 
respondeu por 10,2%, México por 
5,7% e Peru por 5,1%. Os números 
que permitiram realizar esta análise 
foram extraídos do Relatório sobre 
o mercado de Café junho 2019, da 
Organização Internacional do Café 
– OIC (Embrapa Café). 

O secretário especial de Previdên-
cia, Rogério Marinho, anunciou que 
o eSocial será substituído por outros 
dois novos sistemas: um para infor-
mações trabalhistas e previdenciárias 
e outro para dados tributários, da 
Receita. O objetivo é simplificar, des-
burocratizar e permitir que o Estado 
e o empregador se unam para gerar 

crescimento. A  FecomercioSP já havia 
apontado ao governo federal os prin-
cipais problemas enfrentados pelos 
empresários ao utilizar a plataforma 
e enviado sugestões de melhora, por 
isso apoia a nova medida.

A FecomercioSP esteve envolvida 
desde o início da proposta do eSocial, 
participando de diversas consultas 

públicas e atuando em nome dos 
empresários, para que não fossem 
lesados e incorporassem as mudan-
ças propostas pelo governo de forma 
sustentável para seus negócios. Os 
novos sistemas devem entrar em vigor 
a partir de janeiro de 2020. Marinho 
ressaltou que será respeitado o inves-
timento que as empresas já fizeram, 

tanto com recursos humanos quanto 
com recursos financeiros, e o acervo 
de informações será migrado para os 
novos sistemas.

Conforme a FecomercioSP já havia 
sugerido, será criado um modelo para 
as grandes e médias empresas e outro 
mais simplifi cado para as micros e pe-
quenas empresas, a fi m de assegurar o 

tratamento favorecido e diferenciado 
aos pequenos. Embora o eSocial tenha 
sido elaborado para desburocratizar 
dados relativos aos trabalhadores por 
meio de um único registro, se tornou 
uma plataforma complexa que estava 
difi cultando a rotina do empresariado 
na hora de enviar e validar as informa-
ções (AI/FecomercioSP).
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Infl ação ofi cial foi de 
0,01% em junho, diz IBGE

A infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fi cou em 0,01% 
em junho deste ano

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), registrou 
infl ação de 0,35% em junho. 
A taxa é superior ao 0,11% de 
maio, mas é o menor resultado 
para junho desde o início da sé-
rie histórica atual do Sinapi, em 

2013. O índice acumula infl ação 
de 4,25% em 12 meses. 

Com o resultado de junho, o 
custo por metro quadrado da 
construção civil cresceu R$ 3,99 
ao passar de R$ 1.131,89 em 
maio para R$ 1.135,88 em junho. 

Os materiais de construção fi ca-
ram 0,45% mais caros em junho 
e passaram a custar R$ 595,15 
por metro quadrado. Já a mão 
de obra encareceu 0,24% e o 
metro quadrado subiu para 
R$ 540,73 (ABr).

IGP-M acumula taxa de 
6,4% em 12 meses, diz FGV

(queda de preços) de 0,07% 
na prévia de junho, passou a 
registrar infl ação de 1,22% em 
julho. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 

teve aumento da taxa, mas 
continuou registrando queda 
em julho (-0,02%). Em julho, 
a defl ação havia sido de 0,09% 
(ABr).

É positiva a restruturação e ‘simplifi cação’ do eSocial


