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D - Cimento e Concreto
Reconhecido pela rica programação que oferece, o Concrete Show, único 
evento da América Latina dedicado às cadeias construtivas do cimento e do 
concreto, reserva para sua 12ª edição – que ocorre de 14 a 16 de agosto no 
São Paulo Expo – mais uma grade de conteúdos diferenciada. Entre eles 
está a ‘Arena 120 Ideias’, no Espaço do Conhecimento, que traz à tona os 
temas mais atuais e relevantes do setor. São 120 apresentações gratuitas 
para os profi ssionais do segmento, dos mais variados assuntos, distribu-
ídas por oito palcos simultâneos, com quinze painéis diferentes ao longo 
dos três dias de evento. Mais informações: (www.concreteshow.com.br).

E - Atrofi a Muscular
O Instituto Nacional da Atrofi a Muscular Espinhal (Iname), realiza nos 
próximos dias 24 e 25, o Encontro Anual Iname 2019, no Hotel Estanplaza 
International. O evento, que em sua primeira edição, era voltado somente 
para médicos e profi ssionais da área da saúde, ganha  uma nova frente: 
agora também é destinado para pacientes, familiares e cuidadores. Com 
o tema “Ame + Qualidade de Vida”, o objetivo do encontro é, além de 
capacitar profi ssionais da área de saúde, ampliar a discussão sobre a Ame 
ao trazer informações e conhecimento sobre a patologia, tratamento, 
prevenção e diagnóstico. Serão dois eventos simultâneos, um encontro 
científi co e um encontro de pacientes e familiares. Saiba mais: (https://
www.sympla.com.br/encontro-anual-iname-2019__498138).

F - Softwares para Gestão
A Senior, empresa especialista em softwares para gestão, está com 
processo seletivo aberto para preencher mais de 100 oportunidades da 
companhia. A empresa tem como expectativa crescer 30 anos em 3, por 
meio de investimentos em inovações e aquisições, um crescimento que 
justifi ca a necessidade de ampliar seu time de profi ssionais qualifi cados. 
Com 12 mil clientes, no primeiro trimestre a empresa anunciou um 
crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano de 2018. A 
expectativa para 2019 é de que a Senior encerre o ano com faturamento 
superior a R$ 420 milhões. As vagas são para os estados de São Paulo, 
Minas, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio, 
Pernambuco e Paraná. Saiba mais em (www.senior.com.br/carreiras/).

A - Elefante na Achiropita
Celebração conhecida por trazer as mais variadas delicias da gastro-
nomia italiana e ser o maior evento desta cultura no Brasil, a 93º Festa 
de Nossa Sra. Achiropita conta com o patrocínio do extrato de tomate 
Elefante. Durante os dias 3 de agosto a 1º de setembro, as ruas 13 de 
Maio, São Vicente e Doutor Luís Barreto, no Bixiga, contarão com mais 
de 30 barracas. O público poderá se deliciar com pratos típicos que 
vão desde o tradicional espaguete até aos antepastos. Todos feitos 
com Elefante, que doou 8 toneladas de extrato para a comemoração. 
Com atração para a família toda, as crianças ainda terão espaço para a 
diversão com pula-pula e pescaria. 

B - Reforma Tributária
Com o intuito de reunir subsídios e a opinião dos contribuintes sobre 
a reforma tributária para municiar deputados e senadores e contribuir 
com o debate sobre o tema, o Sescon-SP lançou o site “Termômetro da 
Reforma Tributária”. A página oferece ao usuário a oportunidade de 
dizer se é contra ou a favor a reforma, qual o melhor modelo, quais os 
itens de maior relevância que não podem faltar no texto, qual deve ser o 
principal enfoque dos debates, e muito mais. Além disso, a página reúne 
estudos sobre as propostas, matérias e reportagens da imprensa sobre 
o tema, opiniões de especialistas e tudo o que o contribuinte precisa 
saber sobre o assunto. Acesse em  (www.sescon.org.br/site/reforma). 

C - Produção de Tapetes
Referência em tapetes e tapeçarias no Brasil, a Punto e Filo oferece um 
produto de alta qualidade e criatividade. A grife traz para o Brasil uma 
nova tecnologia na produção de seus tapetes: o Econyl®. Produzido pela 
empresa Aquafi l, a principal fabricante de fi os para tapetes no mundo 
com a tecnologia, é um inovador fi o de nylon regenerado feito 100% do 
material residual. O sistema começa com o resgate de resíduos, como 
redes de pesca, retalhos de tecido, pisos de carpetes e resíduos indus-
triais de aterros sanitários e oceanos, que será limpo para recuperar 
todo o nylon possível através de um processo radical de regeneração e 
purifi cação. O nylon regenerado é transformado em fi o para tapetes e 
carpetes. Saiba mais: (www.puntoefi lo.com.br).

G - Varejo Alimentar
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EAESP) realiza no próximo dia 8, a partir das 8h30, um se-
minário sobre o varejo alimentar nacional e o crescimento dos Atacarejos, 
que passaram a ser os queridinhos dos brasileiros. Os atacadistas abriram 
lojas, varejistas adquiriram atacados e dezenas de novas bandeiras foram, 
e ainda estão sendo criadas, com base neste modelo de loja. O objetivo 
do seminário é ajudar a desvendar o universo do atacarejo e a discutir 
tendências, oportunidades e desafi os futuros deste formato, no contexto 
do varejo nacional. Saiba mais em: (cev.fgv.br/transformacao_digital_2019). 

H - Setor Corporativo
A Alitalia lança o BusinessConect, programa focado em pequenas e 
médias empresas, permite que elas acumulem milhas com as viagens de 
negócios de seus funcionários. A cada euro gasto na compra de voos, sete 
milhas são creditadas na conta da empresa. Além das milhas comerciais 
recebidas por meio do BusinessConnect, os funcionários da empresa 
também recebem milhas nas suas contas MilleMiglia pessoais, com a 
recompensa em dobro. As milhas podem ser convertidas em descontos, 
bilhetes prêmio, limite de bagagem extra, entrada nos Lounges Casa 
Alitalia e upgrades de classe. Mais informações: (www.alitalia.com.br).

I - Futuro dos Pagamentos
Nos dias 10 e 11 de setembro, no WTC Golden Hall, acontece o Exponential 
Finance Brazil, onde os congressistas terão a oportunidade de conhecer 
cases e experiências dos principais gurus e especialistas de fi nanças, além 
de compartilhar experiências vividas em suas organizações. Sewrão abor-
dados temas como blockchain, fi ntech, exonomics que estão mudando as 
estratégias e o futuro do mercado fi nanceiro. Participação da especialista 
Anne Connelly, professora da Singularity University no Centro de Pesqui-
sa NASA Ames, que assessora empresas como Jaxx, Ledger Labs, ixo e 
Bunz –, e é hoje vice-presidente do conselho da Blockchain no Canadá. 
Outras informações: (https://www.hsm.com.br/exponentialfi nancebrazil/).  

J - Sistemas Prediais
O SindusCon-SP realiza em seu auditório, no próximo dia 22, das 10h às 
18h, a 15ª edição do Seminário Tecnologia de Sistemas Prediais. O evento 
contará com apresentações e ricos debates com especialistas do setor com 
uma abordagem diferenciada sobre as tecnologias de sistemas hidráulicos, 
ar-condicionado, gás, transporte vertical e do uso de energia nos empre-
endimentos de construção civil. Destina-se à profi ssionais de engenharia 
e arquitetura de empresas incorporadoras, construtoras, de projeto e de 
fabricação de materiais, de componentes e sistemas construtivos; além de 
professores, pesquisadores e estudantes de escolas de engenharia, arquitetura 
e tecnologia de edifi cações. Mais informações: (www.sindusconsp.com.br).
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Iniciamos ciclos a todo 

instante em nossas 

vidas, seja no campo 

afetivo, profi ssional, 

social, familiar, enfi m 

seguimos a jornada 

com novos embarques 

e desembarques na 

“plataforma da nossa 

vida”

Porém, é comum que as 
pessoas tenham difi cul-
dade em fechar ciclos e 

desapegar daquilo que não está 
mais funcionando. Preferem 
se manter em relações falidas, 
desgastantes, frustrantes, 
agressivas e muitas vezes sem 
respeito. E qual o momento de 
perceber que um ciclo precisa 
ser fechado para dar espaço 
para o novo? Para contextua-
lizar melhor, vamos imaginar 
algumas situações: 

Imagina que você iniciou 
uma atividade em uma nova 
empresa e esse o inicio veio 
acompanhado de prazer, en-
tusiasmo e satisfação pela 
conquista. Após algum tempo, 
pode ser que essa sensação já 
não seja mais uma verdade e 
que você perdeu encantamen-
to inicial. Esse desencanto 
pode vir, por exemplo, pela 
falta de reconhecimento por 
parte dos seus superiores ou 
até mesmo por um ambiente 
de trabalho hostil que se apre-
sentou logo depois. 

O mesmo acontece no âm-
bito das relações afetivas 
quando a descoberta de um 
novo amor traz sentimentos 
nobres, juntamente com um 
encantamento inicial. É ver-
dade que esse encantamento 
pode durar por toda uma vida, 
mas também pode ser que 
em algum momento torne-se 
abusivo, agressivo, sem honra, 
sem respeito e trazendo senti-
mentos de angústia, tristeza e 

frustração. 
O mesmo vale para as rela-

ções de amizades e parcerias 
de negócios que geralmente 
começam com leveza, confi an-
ça e carregadas de momentos 
de alegria e satisfação e ao 
longo do tempo podem se 
transformar e dar lugar a 
problemas que vão infl uenciar 
diretamente na sua saúde e 
emoções. 

Enfi m, quando você percebe 
que aquilo que era bom no ini-
cio, deixou de ser, é um indício 
de que algo deveria mudar. 
Em algum momento, algumas 
dessas relações se deteriorou. 
É nesse momento que você 
deveria parar e se questionar. 
O que eu estou fazendo nessa 
relação? Que contribuição ela 
é para mim? Por que permane-
ço em algo que me faz sentir 
desconfortável? Por que estou 
tão apegado a esse sentimento 
que me faz sentir frustrado e 
angustiado? 

Uma conversa franca com 
as pessoas envolvidas pode 
anteceder o fechamento desse 
ciclo, pois um diálogo esclare-
cedor de como você se sente 
pode te ajudar de uma forma 
ainda mais efetiva. Fechar um 
ciclo signifi ca que cada uma das 
partes segue seu caminho dali 
para frente. 

Cabe a você saber o momen-
to de “desembarcar” dessa 
história que não te traz bons 
sentimentos e fazer uma es-
colha diferente, pois escolhas 
não são certas nem erradas, 
são somente escolhas. 

Tornar-se mais consciente, 
faz com que você tome novas 
atitudes, dando espaço para 
que o “novo” chegue em sua 
vida. Ações diferentes trazem 
resultados diferentes que 
podem vir acompanhados de 
felicidade e leveza como a vida 
deve ser. 

(*) - É Terapeuta Quântica
(www.conscienciatheta.com.br).

Deborah Souza (*)

A Lei Orçamentária Anual 
previa R$ 120,014 bi-
lhões em investimentos. 

Esse montante agregava dota-
ções para a execução de obras 
ou serviços em 240 projetos, 
distribuídos em 84 empresas 
estatais federais.

Segundo a portaria do Minis-
tério da Economia, o aumento 
no orçamento ocorreu devido 
a “reabertura de créditos, 
transposições, incorporações 
e suplementações de créditos”. 
As empresas são de diversos 
setores, como fi nanceiro e de 
seguros; abastecimento; ener-
gia elétrica; petróleo e gás na-
tural; administração portuária; 

As despesas de investimentos serão fi nanciadas

com recursos próprios

Infl ação do 
aluguel é de 
6,39% em
12 meses

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M) aumen-
tou 0,40% este mês, contra 
0,80% em junho. O índice, 
medido pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), registra 
este ano uma alta de 4,79%. 
No acumulado dos últimos 
12 meses, a alta é 6,39%. O 
IGP-M é usado como refe-
rência para o reajuste dos 
aluguéis. A taxa de julho 
deste ano é menor que a 
registrada no mesmo mês 
de 2018, quando o índice 
havia subido 0,51% no mês 
e acumulava alta de 8,24% 
em 12 meses.

Depois de uma alta de 
1,16% no mês passado, o Ín-
dice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) também fi cou 
em 0,40% em julho. Segun-
do a FGV, os alimentos in 
natura foram os principais 
responsáveis pela alta, cuja 
taxa passou de 4,95% nega-
tivos para 0,58%.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) subiu 
0,16% em julho, após que-
da de 0,07% em junho. As 
principais contribuições 
para o índice foram: alimen-
tação (-0,55% para 0,22%) 
e habitação (0,17% para 
0,55%). O grupo hortaliças 
e legumes passou de 4,37% 
negativos para 1,60%, no 
período. O Índice Nacional 
de Custo da Construção 
(INCC) subiu 0,91% em 
julho, ante 0,44% no mês 
anterior (ABr).

O Índice de Confi ança de 
Serviços (ICS) avançou 2,2 
pontos em julho. É a segunda 
alta consecutiva do índice 
medido pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), depois 
de quatro quedas seguidas 
registradas no início deste 
ano. A alta, segundo a FGV, 
“sugere que os empresários 
estão percebendo uma reação 
no ritmo de atividade do setor 
e se tornando mais otimistas 
para o segundo semestre”.

O resultado positivo do ín-
dice em julho impactou 9 das 
13 atividades pesquisadas. 
Os dois componentes do ICS 
tiveram variações positivas: 
Índice de Situação Atual (ISA-
-S) avançou 1,9 ponto, para 
89,4 pontos, enquanto que o 
Índice de Expectativas subiu 
2,6 pontos, para 97,6 pontos. 
Apesar do resultado positivo, 

Empresários estão otimistas para o segundo semestre.

Sancionada há três meses, a lei que facilitou o 
cadastro positivo – lista de bons pagadores – agora 
pode entrar efetivamente em vigor. O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) concluiu ontem (29) 
a regulamentação do registro dos diretores e 
dos controladores responsáveis pelas empresas 
e pelos bancos de dados que acompanharão a 
vida fi nanceira dos consumidores em todo o país.

A resolução obriga os diretores das empre-
sas que recolhem os dados dos pagadores a 
comprovar capacitação técnica para a função. 
Os controladores dos bancos de dados deverão 
ter reputação ilibada. Somente com esses dois 
requisitos, essas companhias poderão obter o 
registro no Banco Central (BC).

Segundo o chefe do Departamento de Regulação 
do Sistema Financeiro do BC, João André Calvino 

Pereira, a resolução do CMN lista critérios seme-
lhantes aos aplicados para controladores e diretores 
das demais instituições fi nanceiras. Ele estimou 
que, com a nova lei, o número de brasileiros na lista 
de bons pagadores, que podem obter juros e taxas 
mais baixas, salte dos atuais 10 milhões para 70 
milhões, 80 milhões ou até 90 milhões de pessoas. 

O CMN também simplifi cou o processo de 
comunicação de indícios de irregularidades 
penais ou fi scais nas operações de crédito rural. 
Até agora, caso o banco detectasse alguma sus-
peita, deveria comunicar ao BC, que repassaria 
as informações aos órgãos competentes. Agora, 
os dados poderão ser enviados diretamente ao 
Ministério Público, no caso de delitos ou crimes 
penais, e à Receita, no caso de problemas fi scais, 
como suspeita de sonegação (ABr).
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Orçamento de investimento das 
estatais sobe para R$ 12,5 bilhões
O orçamento de investimento das empresas estatais federais para o exercício de 2019 subiu R$ 549,347 
milhões, indo para R$ 120,564 bilhões, de acordo com portaria publicada na edição de ontem (30) do DOU

to de energia; e comunicações.
Na portaria, o ministério des-

taca a capacidade das empresas 
estatais em financiarem as 
despesas de investimentos com 
recursos próprios. Dos gastos 
realizados com investimentos 
no terceiro bimestre de 2019 
(R$ 16,634 bilhões), 93,9% do 
total foi fi nanciada com recur-
sos de geração própria. A par-
cela restante foi paga, em parte, 
com recursos da participação 
da União no capital (1,5%), 
saldos de exercícios anteriores 
(0,1%), controladora (0,1%) e 
também através de operações 
de crédito de longo prazo, com 
4,4% (ABr).

infraestrutura de aeroportos; 
indústria de transformação, em 
segmentos diversifi cados, como 

produção de moeda, projetos 
navais e hemoderivados; servi-
ços; pesquisa e desenvolvimen-

Confi ança de serviços subiu 
2,2 pontos em julho

o relatório da FGV alerta para 
fatores considerados limitativos 
que podem inibir o ICS no se-
gundo semestre do ano. 

Um deles é a demanda insu-
fi ciente, que voltou a subir este 
mês, alcançando 34,4%. É o 

maior percentual desde agosto 
de 2018, quando chegou ao 
patamar de 35%. A demanda 
insufi ciente vinha caindo des-
de no segundo semestre de 
2018, mas reverteu a tendência 
em maio deste ano (ABr).

CMN concluiu a regulamentação 
do cadastro positivo

A estatal Furnas Centrais 
Elétricas pretende lançar um 
programa de demissão vo-
luntária (PDV) para reduzir 
o quadro de funcionários de 
4 mil, com mil terceirizados, 
para 2.751. Ainda não há data 
marcada para o lançamento 
do plano. O presidente da 
empresa, Luiz Carlos Ciocchi, 
disse ontem (30) que o número 
foi defi nido pelo Ministério da 
Economia.

Ciocchi destacou que não 
há exigência da Eletrobrás 

para que ocorra a redução de 
funcionários. Ele disse que se 
trata de um processo que vem 
sendo perseguido desde 2015, 
com os PDVs, de forma que se 
consiga “equilibrar as respon-
sabilidades da empresa com 
o contingente de pessoal”. O 
quadro de pessoal de Furnas 
chegou a 10 mil pessoas, sendo 
6 mil na sede, em Botafogo, por 
volta de 1990. Desde 2015, o 
número caiu de um total de 6 
mil funcionários para os 4 mil 
atuais (ABr).

Furnas vai reduzir quadro
de funcionários


