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D - Saúde e Bem-Estar
No próximo dia 22, Das 07h30 às 12h50, com a presença de 300 médicos 
e empresários, no hotel Grand Hyatt, acontece o 8º Fórum Lide da Saúde 
e Bem-Estar, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais, e pelo Lide 
Saúde, comandado pelo presidente do UnitedHealth Group e do Lide 
Saúde, Claudio Lottenberg. Estarão em discussão os temas “Criatividade 
em saúde: busca por novos modelos - avanços da Medicina”; “Estilo de 
vida: a ‘fórmula’ da longevidade”; “Gestão da Saúde” e “Doenças Raras”. 
Além dos painéis temáticos, o evento reconhecerá nomes importantes 
da Medicina brasileira no Prêmio Lide Saúde e Bem-Estar 2019. Mais 
informações no site: (https://www.lideglobal.com).

E - Turismo Rural
A 11ª edição do Congresso Brasileiro de Turismo Rural será realizada 
de 25 a 27 de setembro, na Esalq da USP, em Piracicaba. O tema da 
edição é “Turismo Rural e Territórios Criativos”. O congresso é voltado 
a estudantes de Turismo, Geografi a, Sociologia, Administração, Arquite-
tura, Engenharia Civil, empreendedores rurais e também a profi ssionais 
interessados em turismo rural. A programação contemplará atividades 
como palestras, mesas-redondas, relatos de experiências, apresentações 
artísticas, mostra de produtos e serviços de turismo rural e lançamento 
de livros. Mais informaçõesno site: (https://bit.ly/2RU4wAT). 

F - Arquitetos e Designers
Concurso Opera Chair chega em sua segunda edição com o objetivo de 
valorizar arquitetos, designers de interiores e designers de produtos. 
Os participantes serão selecionados através da produção de projetos 
cadeiras autorais, podendo ganhar Royalties sobre as vendas. O conceito 
de evento esta baseado em gerar visibilidade aos nomes dos profi ssionais 
que existem no mercado, de maneira sólida e duradoura. Os móveis 
soltos tornaram-se a alternativa para que possam realizar mudanças, 
sem contratempos e novas adequações de ambientes de maneira rápida. 
Opera Chair incentiva a criação de projetos inovadores. Saiba mais em: 
(http://www.operahousedecor.com.br/concurso-operachair/).

G - Residencial Sênior
O Grupo Leger, que atua no setor de medicina preventiva e cuidados 

A - Corrida e Caminhada
Bimbo Brasil abre as inscrições para a quarta edição da Global Energy 
Race, corrida de rua que acontece em 22 de setembro. A companhia 
doará 2 fatias de pão para cada quilômetro percorrido por participante. 
No Brasil, a Global Energy Race será realizada na Cidade Universitária, 
em São Paulo, e na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e as doações 
serão feitas para o Programa Mesa Brasil Sesc São Paulo e a Organização 
Social Gastromotiva (RJ). O Grupo Bimbo estima reunir mais de 125 mil 
pessoas em 36 cidades de 22 países, que poderão optar pelos circuitos de 
corrida e caminhada de 3, 5 ou 10 km. Mais informações no site (https://
www.globalenergyrace.com/pt/).

B - Mercado do Agronegócio
O Congresso Brasileiro do Agronegócio, a ser promovido pela Associação 
Brasileira do Agronegócio e B3, no dia 5 de agosto, no Sheraton WTC 
São Paulo Hotel, das 8hs às 19h00, terá a palestra inaugural proferida 
por Jingtao Chi, chairman da COFCO Internacional, gigante chinesa do 
agronegócio. O tema de sua apresentação será ‘O Mercado Chinês e a 
Produção Sustentável do Brasil’, em sintonia com a temática  do evento: 
‘Agro: Momento Decisivo’. O Congresso reúne um público da ordem 
de 900 participantes entre empresários, líderes setoriais, autoridades 
públicas ligadas aos governos federal, estadual e municipal, diversos 
parlamentares, além de profi ssionais ligados ao agro. Informações: 
(https://cbaabagb3.com.br/). 

C - Gestão de Pessoas
Patch Adams, médico e ativista, mais conhecido por viajar o mundo 
visitando hospitais vestido de palhaço, será palestrante na 45ª edição do 
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, um dos maiores eventos 
sobre gestão de pessoas, que acontece entre 13 e 15 de agosto, no São 
Paulo Expo. Com a palestra “Os desafi os globais dos Recursos Humanos 
e sua infl uência nos negócios”, o médico vai abordar como a contínua 
valorização das pessoas tem infl uenciado as empresas a olharem mais 
fortemente para a capacitação de seus funcionários, e como isso faz 
com que a área de RH assuma um papel estratégico nas organizações, 
formando líderes, equipes engajadas e comprometidas com os resultados 
de forma geral. Para saber mais, acesse (www.conarh.org.br).

estéticos, investirá R$ 21 milhões nos próximos 3 anos em uma nova 
proposta de Instituição de Longa Permanência para Idosos. Nesta primeira 
fase do empreendimento inaugurado em maio, o Residencial Senior Leger 
oferece inicialmente 32 leitos. O projeto de expansão prevê inauguração 
de novas casas e abertura de mais 120 vagas até 2021. Localizado em uma 
área de 110 mil m² vizinha à área de preservação do Parque Estadual do 
Jaraguá, oferece serviços de alta qualidade, que promovem bem-estar 
e qualidade de vida e contribuem com um envelhecimento planejado e 
saudável. Outras informações em: (www.residencialclubleger.com.br).

H - Submarino Personalizado
A Seabourn, representada no Brasil pela Pier 1 Cruise Experts, leva os 
viajantes às profundezas do oceano, com submarinos personalizados: o 
U-Boat Worx Cruise. Será operada em excursões nos dois novos navios 
de expedição ultra-luxuosos: o Seabourn Venture e o seu navio-irmão, 
que serão lançados em 2021 e 2022, respectivamente. Cada submarino 
transportará até seis hóspedes que serão guiados em uma jornada de até 
300 metros abaixo da superfície para explorar navios naufragados, recifes 
e observar a vida marinha. Os viajantes fi carão sentados dentro de duas 
esferas de acrílico, sob uma plataforma giratória que irá proporcionar 
visão privilegiada aos exploradores. Saiba mais em (www.pier1.com.br).

I - Comportamento Canino
O Laboratório de Cães do Instituto de Psicologia da USP está recru-
tando tutores e cães para participação em uma pesquisa sobre com-
portamento canino.  A pesquisadora responsável é Juliana Werneck 
Mendes, orientada por Carine Savalli e Briseida Resende. O objetivo 
é observar a comunicação entre cães e pessoas. Para isso, os animais 
resolverão uma tarefa simples para conseguir um alimento e, depois, 
terão  a oportunidade de pedir ao tutor um alimento que não conse-
guem alcançar sozinhos. A atividade será, preferencialmente, aos fi nais 
de semana e leva, no máximo, 40 minutos por cão. Mais informações: 
(laboratoriodecaesusp@gmail.com).

J -  Compra e Venda
A OLX, maior site e aplicativo de compra e venda online do país, pro-
cura profi ssionais para 71 vagas, sendo 33 delas exclusivamente para 
a área de tecnologia e 19 para a área comercial, que se encontram em 
expansão na empresa. Todas as vagas são elegíveis por pessoas com 
defi ciência (PCD). Presente no país desde 2010, hoje a OLX conta com 
escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e tem um time de quase 
600 profi ssionais. A empresa é líder no mercado de compra e venda 
online no Brasil, incluindo uma sólida atuação em Autos e Imóveis. As 
oportunidades podem ser acessadas a partir da plataforma de vagas da 
companhia pelo link: (go.olxbr.com/carreiras). 
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No dia 19 de julho, o 

Sindicato dos Contabilistas 

de São Paulo – Sindcont-

SP - ncompleta os seus 

100 anos de existência, 

sendo uma das Entidades 

Contábil mais antiga do 

Estado de São Paulo e a 

segunda mais longínqua 

do Brasil, fi cando atrás 

somente do Sindicato 

dos Contabilistas do 

Município do Rio de 

Janeiro – Sindicont-Rio - 

fundado em 20 de setembro 

de 1916, com o título de 

‘Instituto Brasileiro de 

Contabilidade – IBC’, para 

atender a um antigo desejo 

da Classe

Por sua vez, o Sindcont-SP é 
continuidade do Instituto 
Paulista de Contabilida-

de – IPC, fundado no dia 19 de 
julho de 1919, por 11 jovens 
contabilistas, liderado pelo 
professor Francisco D’ Áuria, 
um dos maiores pensadores da 
Contabilidade brasileira e que 
foi, inclusive, agraciado com o 
título de membro da The Eco-
nometric Society [A Sociedade 
Econométrica], de New Haven, 
nos Estados Unidos, a qual, na 
prática, é uma sociedade inter-
nacional que contribui para o 
avanço da teoria econômica em 
relação à estatística, matemática 
e Contabilidade,desde 1930. 

Este célebre pensador, que 
escreveu 23 livros sobre as Ciên-
cias Contábeis, também foi sócio 
correspondente da Societé de 
Comptabilité de France [Socie-
dade Contábil da França], criada 
em 1881, e que se manteve até a 
criação da Ordem dos Revisores 
Ofi ciais de Contas, a qual tinha 
por objetivo zelar pela reputação 
da Contabilidade propriamente 
dita, incluindo em seu rol de 
representados tanto os assala-
riados quanto os profi ssionais 
liberais.

Na prática, a ideia de D’Áuria, 
há exatos 100 anos, era pro-
mover o aprendizado na área 
contábil e criar uma instituição 
que representasse todas as 
pessoas físicas do ramo contábil 
na capital paulista e na grande 
São Paulo. Seu intuito foi tão 
assertivo que hoje, o Sindcont-
-SP, com a maturidade de um 
ancião, mas com a vitalidade, 
força e dinamismo de um jovem 
menino, está erguido na socie-
dade contábil paulistana, e ouso 
dizer de todo o Brasil, de forma 
geral, como um representante 
dos interesses sociais, políticos, 
econômicos e, principalmente, 
contábeis, dos profi ssionais que 
formam uma das profi ssões mais 

antigas do mundo.
E, assim, ao longo dessas 

dez décadas, o Sindcont-SP, 
comandado pelos mais notáveis 
e experientes nomes da Conta-
bilidade, vem cumprindo sua 
missão de promover a educação 
profissional continuada, por 
meio da realização de palestras, 
cursos, atividades complemen-
tares, congressos, seminários, 
e vários outros eventos; bem 
como de atuar na defesa dos 
interesses dos profi ssionais da 
Contabilidade, seja nas nego-
ciações dos dissídios coletivos, 
ou na interferência junto aos 
órgãos públicos e arrecadadores, 
buscando melhores condições 
para o exercício da profi ssão, e o 
atendimento pleno às empresas 
públicas, privadas e do terceiro 
setor, sempre representando, 
integrando e fortalecendo a 
Classe Contábil.

Assim, em nome da Diretoria 
do Sindcont-SP que nos acom-
panha neste ano do Centenário, 
a qual tem demonstrado total 
empenho e dedicação às causas 
de nossa Entidade, parabeniza-
mos a todas as Diretorias que 
nos antecederam e que são 
responsáveis pela maravilhosa 
condução deste Sindicato nos úl-
timos 100 anos. De igual maneira 
rendemos nossas homenagens 
aos associados e representados, 
que são a razão da existência 
desta Entidade e das suas lutas 
pelo bem comum, a fi m de que 
se mantenham unidos, forta-
lecendo o associativismo, para 
que possamos prestar sempre 
melhores serviços à sociedade. 

De igual maneira, agrade-
cemos aos parceiros e patro-
cinadores, cujos apoios nos 
sustentaram nestes 100 anos, 
e esperamos que continuem 
acreditando em nosso trabalho e 
iniciativas para o fortalecimento 
da Contabilidade na Grande São 
Paulo com refl exos positivos 
em todo o País. Esta marca 
dos 100 anos do Sindcont-SP 
é de extrema importância para 
todos nós, porque nos permite 
um olhar ao passado para veri-
fi car o quanto já foi feito pelos 
profi ssionais e pela Classe; e 
ao mesmo tempo, nos convida 
a uma refl exão sobre o futuro, 
onde vislumbramos inúmeros 
desafi os e oportunidades, os 
quais devemos enfrentar com a 
mesma galardia e disposição dos 
contabilistas pioneiros.

Assim, estamos convictos 
que este Centenário que ora 
comemoramos não é uma reta 
de chegada, mas sim um ponto 
de partida. 

(*) - É presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo – 

Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

De junho para 
julho, subiu a 
infl ação pelo 
IGP-10

O Índice Geral de Preços-10 
(IGP-10), medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
registrou inflação de 0,61% 
em julho. O percentual é su-
perior ao observado em junho 
(0,49%). Com isso, o índice 
acumula 4,41% no ano e 6,23% 
em 12 meses. A alta da taxa na 
passagem de junho para julho 
foi puxada pelos preços no va-
rejo e pelo custo da construção. 

A informação foi dada ontem 
(16), no Rio  de Janeiro, pela 
FGV. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
subiu de 0,02% em junho para 
0,07% em julho. Já o Índice Na-
cional de Custo da Construção 
passou de 0,04% para 1,08%. O 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, 
registrou, em julho, a mesma 
taxa de junho (0,72%) (ABr).

Com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro, o Brasil 
assume a presidência rotativa 
do Mercosul por um período 
de seis meses hoje (17), du-
rante reunião dos chefes de 
Estado do bloco em Santa Fé, 
na Argentina. A cerimônia será 
realizada após debates entre 
os representantes de governos 
e diplomatas, que devem dis-
cutir medidas para simplifi car 
e desburocratizar as relações 
comerciais e institucionais en-
tre as nações que compõem o 
próprio bloco e outros países.

A delegação brasileira é lide-
rada pelo ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, e 
tem o objetivo de aprofundar 
as providências adotadas pela 
Argentina, país que é o atual 
líder pró-tempore do bloco 
e comandou com sucesso as 
negociações com a União Euro-
peia Tarifa Externa Comum. O 
Brasil vai trabalhar para reduzir 

Ela virá acompanhada do 
slogan ‘Visit and love us’ 
(Visite e encante-se), ou 

seja, um convite aos visitantes 
se encantarem com o Brasil, 
conhecendo  apreciando tudo 
de melhor que o país pode 
oferecer.

De acordo com a Embratur, a 
nova marca é inspirada na Ban-
deira Nacional, símbolo do país 
reconhecido em todo o mundo. 
“Nossa natureza, nossos espor-
tistas, a música, a comida, todos 
estes pontos da cultura nacional 
levaram nossa bandeira lá fora, 
com muita maestria, e nós, 
como governo, devemos fazer 
jus a esse país tão rico”, disse o 
presidente da Embratur, Gilson 
Machado Neto.

“Nos inspiramos também na 
rosa dos ventos, em um Brasil 
que em todas suas direções é 
lindo e cheio de vida, nature-
za, cultura e encantamento”, 
acrescentou. “Esta nova marca 

Gilson Machado Neto, presidente da Embratur, e Osvaldo Matos de Melo Júnior, diretor de Marketing.
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Turismo do Brasil no 
exterior ganha nova marca
O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) desenvolveu uma nova marca para promover o turismo do 
Brasil no exterior

chancela isto e a importância do 
governo federal dá ao setor do 
turismo, fortalecendo a imagem 
do Brasil e sua bandeira em todo 
o mundo”, frisa o presidente 
Embratur.

Outra mudança na marca é 

uso da letra “z”, na grafi a do 
nome do país em inglês, no lugar 
do “s” na grafi a em português. 
Segundo a Embratur, a troca 
de letra objetiva fortalecer o 
marketing digital da marca 
“Brazil”, facilitando as buscas 

na internet realizadas pelos 
estrangeiros. A nova marca foi 
desenvolvida pelos próprios 
servidores da Embratur, tra-
zendo economia e agilidade 
no desenvolvimento do projeto 
(ABr). 

Brasil assume presidência 
rotativa do Mercosul

as Tarifas Externas Comuns 
(TECs), que são aplicadas na 
comercialização de produtos 
entre os membros do bloco. 

As TECs foram criadas no 
início do Mercosul para proteger 
a indústria de cada país e, dessa 
forma, evitar o monopólio da 
produção. Com o tempo, porém, 
as TECs contribuíram para que o 

Mercosul se transformasse em 
um bloco de países fechados e 
avessos ao comércio mundial. 
O fechamento do acordo com 
a UE vai proporcionar, segundo 
os brasileiros, que essas tarifas 
sejam reduzidas para que o 
comércio na região se iguale 
às condições do bloco europeu 
(ANSA/ABr).

Ministro 

das Relações 

Exteriores, 

Ernesto Araújo.

Banco Pan lidera lista de 
reclamações 

O Banco Pan liderou o ranking de reclamações 
contra instituições fi nanceiras no segundo tri-
mestre, de acordo com lista divulgada ontem (16) 
o Banco Central (BC). A lista refere-se a bancos 
que têm mais de 4 milhões de clientes em sua 
base. Em segundo e terceiro lugares, aparecem 
o Bradesco e o Santander, respectivamente.

No período apurado, o Banco Central (BC) 
recebeu 701 queixas consideradas procedentes 
contra o Pan, a maioria delas relacionadas à 
"oferta ou prestação de informação a respeito de 
produtos e serviços de forma inadequada", com 
159 registros, seguida por "irregularidades rela-
tivas a integridade, confi abilidade, segurança, 
sigilo ou legitimidade dos serviços relacionados 
à operações de crédito", com 88 ocorrências.

Em segundo lugar no ranking do segundo tri-

mestre, aparece o conglomerado Bradesco, com 
índice 24,50 e um total de 2.448 reclamações regis-
tradas. O Bradesco soma 99,8 milhões de clientes. 
O conglomerado Santander vem em seguida, com 
índice 23,75 e um total de 1.080 reclamações, 
considerando um total de 45,4 milhões de clientes.

Do total de 12.417 reclamações, a principal 
está relacionada à oferta ou prestação de in-
formação a respeito de produtos e serviços de 
forma inadequada (2.210) (ABr).


