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inovações para atender as necessidades de aumento de produtividade, 
economia de recursos (água e energia) e maior efi ciência da limpeza para 
promover saúde e bem-estar às pessoas. A atividade de limpeza profi ssional 
movimenta em média R$ 18 bilhões/ano e emprega mais de 760 mil traba-
lhadores no Brasil. Outras informações: (www.higicon.com.br).

E - Gestão e Negócios
A WOW , maior aceleradora independente do país, anuncia a 1ª Jornada 
de Conteúdo Pré-aceleração, que dará a empreendedores o acesso a um 
valioso conhecimento de gestão e negócios, que, até então, estavam ao 
alcance apenas das startups aceleradas. A série de eventos, exibidos online 
e com inscrição gratuita (em formato de webinar) é preparatória para a 
abertura da 15ª rodada de aceleração da aceleradora, e reúne grandes 
nomes do ecossistema de empreendedorismo e startups. Os executivos 
foram convidados a compartilhar sua experiência, em seis trilhas de con-
teúdo, que vão se estender durante seis semanas, até dia 1º de setembro. 
Inscrições e mais informações neste link: (https://wow.ac/jornada-de-
-conteudo <https://wow.ac/jornada-de-conteudo/#inscricao>). 

F - Auditoria Interna
Poucos conhecem as complexas estruturas disponíveis para coibir frau-
des no mundo corporativo como Robert Hirth, que acaba de confi rmar 
presença como um dos keynote speakers do Conbrai – Congresso Brasi-
leiro de Auditoria Interna, que acontece entre 15 e 17 de setembro - em 
Florianópolis, reunindo mais de 800 profi ssionais. A maioria dos mais 
de 30 painéis que serão apresentados no encontro terá os holofotes 
apontados para a tecnologia aplicada na auditoria interna. Temas como 
cibersecurity, auditoria 4.0, data analytics e Inteligência artifi cial serão 
amplamente debatidos durante as plenárias. Experts trarão atualizações 
com as principais tendências dos mercados mais avançados. Inscrições 
por meio do site: (iiabrasil.org.br/conbrai).

G - TI e Telecom no Brasil
As redes de comunicação se tornaram necessidades primordiais. Essa 
transformação digital envolve uma mudança de estrutura, na qual a tecno-
logia tem um papel fundamental. Assim, o mercado vive a necessidade de 
aprimoramento nos setores de Telecom e Tecnologia da Informação (TI). 

A - Internet das Coisas
Os brasileiros já podem enviar comentários e sugestões sobre regras para 
a expansão da chamada Internet das Coisas no país. A consulta pública, 
divulgada pela Anatel, estará aberta pelos próximos 45 dias. As mani-
festações enviadas por meio eletrônico ou por carta serão examinadas 
pela agência e fi carão públicas no site da Biblioteca da agência (https://
sistemas.anatel.gov.br/sacp/). No mesmo endereço é possível consultar a 
proposta original do governo para a regulamentação dessas tecnologias.

B - Plataforma de Caronas
A BlaBlaCar, maior plataforma de caronas compartilhadas do mundo, 
chega a 5 milhões de usuários brasileiros neste mês. A plataforma, que 
já opera no país desde o fi nal de 2015, consolida o Brasil como terceiro 
maior mercado da startup no mundo, atrás apenas de França e Rússia. No 
Brasil, o crescimento no número de usuários é de 315% na comparação 
com o início de 2018. Presente em 22 países, ela já conta com um total 
de 80 milhões de usuários no mundo e decola com base em um modelo 
de economia compartilhada que visa eliminar lugares vazios dos carros 
nas estradas. Outras informações no site: (https://www.blablacar.com.br). 

C - Tributos Estaduais
A Secretaria da Fazenda do Estado acaba de lançar o novo Portal de 
Legislação Tributária (legislacao.fazenda.sp.gov.br), ferramenta de 
busca e consulta digital que reúne todas as normas relativas aos tributos 
estaduais. Esse é um importante mecanismo de consulta e pesquisa 
para o dia a dia de trabalho de contabilistas, contadores, associações de 
classe empresariais, contribuintes (sejam pessoas físicas ou jurídicas) e 
de toda a comunidade jurídica. Simplifi ca a consulta às normas relativas 
aos tributos estaduais, reduz burocracia e aperfeiçoa a comunicação 
entre o Fisco e a sociedade.

D - Higiene e Limpeza 
Entre os próximos dias 20 e 22, no São Paulo Expo, acontece a 26ª Higiexpo 
– a maior feira de produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação 
ambiental da América Latina.  O evento traz as novidades do setor e vem 
demonstrar a relevância e representatividade da limpeza profi ssional com 
mais de 120 expositores nacionais e internacionais. São lançamentos e 

Com o intuito de promover a interação entre os profi ssionais que atuam 
nesse setor, e as novidades recém-chegadas ao mercado, será realizada 
entre os próximosdias 27 e 29, no Expo Center Norte, a NETCOM 2019, 
que vai reunir empresários, profi ssionais, acadêmicos e poder público 
para discutir tendências, realizar negócios e trocar conhecimentos sobre 
o desenvolvimento destes mercados. Outras informações, acesse: (http://
www.arandaeventos.com.br/eventos/2019/netcom/).

H - Inteligência Artifi cial
Amanhã (7) e na quinta-feira (8), a Certsys, responsável pela jornada 
tecnológica de empresas, com cases de sucesso no mercado, participa 
da Superbots Experience, na WTC Events, sendo patrocinadora e ex-
positora, no considerado o mais importante seminário no Brasil sobre 
negócios e tendências do mercado de chatbots e inteligência artifi cial. 
O evento reúne centenas de participantes entre executivos das áreas 
de atendimento, marketing, desenvolvimento de negócios e TI das mais 
variadas verticais com projetos envolvendo bots (bancos, seguradoras, 
varejistas, operadoras de telecom, agências de publicidade, etc); call 
centers; fornecedores de soluções de bots e de inteligência artifi cial. 
Informações: (https://botsexperience.com.br/).

I - Liberdade Econômica
A Associação dos Advogados de São Paulo promove amanhã (7), às 19h, 
debate sobre a MP da Liberdade Econômica. Objetiva discutir as principais 
inovações inseridas pela MP 881 no âmbito do Direito Privado, cuja conver-
são em lei está pendente no Congresso. Participam os professores Flávio 
Tartuce (consultor jurídico) e Andre Luiz Santa Cruz Ramos (procurador 
federal da AGU), que têm visões diferentes sobre o tema. A mediação será 
do diretor cultural da Associação, André Almeida Garcia. Na Unidade Jardim 
Paulista (Al.Santos, 2159), abordando pontos como a desconsideração da 
personalidade jurídica, a interpretação dos contratos empresariais, a função 
social do contrato, as sociedades e os fundos de investimento, entre outros 
aspectos. Mais informações: (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br).

J - Aplicações Nativas
O Cel.Lep, uma das maiores e mais reconhecidas escolas de idiomas, 
programação e tecnologia do país, acaba de lançar seus cursos profi s-
sionalizantes de desenvolvimento mobile, nos sistemas operacionais 
iOS e Android, por meio da linguagem nativa concebida pela Apple e 
Google para criar aplicações. É destinado a programador ou não, que 
busque conhecimentos na área de criação de aplicativos ou até mesmo 
melhorar a comunicação com seus desenvolvedores, sendo que não é 
necessário qualquer requisito mínimo na área de coding para frequentar 
as aulas. O curso também atende programadores que almejam aprender 
outras linguagens e elevar o conhecimento na área de programação. Mais 
informações: (http://madcode.com.br/app-dev-pro/).
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Resolveu chamar o mês 
sextilis de seu e deu-
-lhe o nome de agosto. 

E ainda acrescentou um dia 
a mais, para não fi car menor 
que o julho do Júlio. Daí esses 
serem os dois únicos meses 
consecutivos com 31 dias. Mas 
em julho tem as férias escola-
res. Já agosto, que desgosto. 
Como sabemos, agosto não 
tem feriado. 

Tá certo que dia primeiro é 
o dia do selo e que o dia 5 é o 
dia do Santo Osvaldo de Nor-
túmbria. Aliás, dia 6 é o dia de 
São Salvador do Mundo. Outro 
importante destaque é o dia 13, 
que é o dia do canhoto. 

E quando dia 13 cai na sexta 
feira, é um dos dias mais aza-
rados do ano. Mas, por alguma 
razão obscura, nenhuma des-
sas datas permite ao cidadão 
exausto um descanso extra. 
Em agosto já caiu muito avião. 
O último foi em 2014, quando 
morreu o candidato a presiden-
te Eduardo Campos. 

O maior foi em 1985, quando 
um Boeing bateu no Monte 
Takamagahara, perto de Tó-
quio, matando 520 pessoas. 
Em agosto também ocorreram 
acidentes automobilísticos 
trágicos. Num dia 31, em 1997, 
morreu a princesa Diana. Em 
um dia 22, em 1976, morreu 
o ex-presidente Juscelino 
Kubitschek.

Em agosto ocorreram fatos 
históricos pra ninguém botar 
defeito. Em 1968, no dia 21, 
os soviéticos invadiram a 
Tchecoslováquia, episódio co-
nhecido como o fi m da “prima-

vera de Praga”. No dia 13, em 
1961, os comunistas alemães 
começaram a construir o muro 
de Berlim, maior símbolo da 
Guerra Fria. Em 1974, em um 
dia 8, o presidente americano 
Richard Nixon renunciou, 
na esteira do escândalo de 
Watergate. 

No dia 24, em 1954, Getúlio 
deu um tiro no peito. No dia 
25, em 1961, Jânio renunciou 
à presidência, apenas 7 meses 
após ser empossado.

Elvis Presley morreu em 
agosto. Marilyn Monroe tam-
bém. Trotsky, um dos líderes 
da Revolução Russa, levou uma 
picaretada na cabeça quando 
estava exilado no México e 
morreu, também em agosto. 

Em 1900, o fi lósofo Nietzsche 
também foi dessa para melhor, 
em agosto. Até o lutador de 
boxe Rocky Marciano, que 
nunca perdeu uma luta na 
carreira, perdeu para agosto. 
Morreu em 1969. Em agosto, 
as cachorras fi cam ainda mais 
férteis e os cachorros brigam 
mais, largando mordidas para 
todos os lados. O governo 
costuma fazer campanha pela 
vacinação contra a raiva cani-
na nessa época. É o “mês do 
cachorro louco”. 

Que gosto é esse de prestar 
atenção pra tudo o que acon-
tece de ruim em agosto? Na 
verdade, trata-se apenas de 
superstição, uma brincadeira 
que acabou virando mania. Não 
há nenhuma razão para não 
gostar de agosto. Se o mês de 
agosto pudesse se defender, 
certamente citaria: “prefi ro os 
que me criticam, porque me 
corrigem, aos que me elogiam, 
porque me estragam”. 

O autor da frase? Santo 
Agostinho.

(*) - É doutor em Educação Histórica 
pela UFPR, consultor, palestrante e 
professor de História e Filosofi a no 

Curso Positivo.

Daniel Medeiros (*)

A nova moeda Libra não 
será implantada à margem 
das legislações nacionais ou 
desrespeitando autoridades 
reguladoras dos sistemas 
fi nanceiros de cada país. A po-
sição foi apresentada por Dan 
Schulman, diretor-executivo 
da PayPal, uma das empre-
sas integrantes do consórcio 
montado com o objetivo de 
criar e gerir a moeda, uma 
rede de companhias liderada 
pelo Facebook.

“Um princípio que sabemos 
ser fundacional para a PayPal 
é que não vamos comprome-
ter nossa obrigação com os 
reguladores no mundo de ser 
totalmente de acordo com 
suas regras”, declarou. Schul-
man deu entrevista coletiva a 
jornalistas na sede da empresa 
em Nova York. Ele relatou que 
a PayPal tem uma relação de 
longa data com o Facebook, 
oferecendo infraestrutura 
para os pagamentos online 
da plataforma, como o FB 
Marketplace ou o Instagram 
Shopping. 

O diretor-executivo ressal-
tou que o consórcio ainda está 
“vendo como será formulada” 
a iniciativa. “Ainda estamos 

A expectativa é que a criptomoeda esteja disponível em 2020.

Cronograma
de pagamentos
do Pasep pelo BB

O Banco do Brasil (BB) vai 
liberar os recursos do Pasep 
para todos os cotistas inscritos 
no Fundo PIS-Pasep a partir do 
próximo dia 19. Estão disponí-
veis para saque R$ 4,5 bilhões 
pertencentes a 1,522 milhão de 
cotistas. Aqueles que tiverem 
conta corrente ou poupança 
no BB terão o depósito feito 
automaticamente. Esse públi-
co, de aproximadamente 30 
mil participantes, não precisará 
realizar qualquer procedimento 
para receber o dinheiro. 

Os cotistas clientes de outras 
instituições fi nanceiras, com sal-
do de até R$ 5 mil, poderão trans-
ferir o saldo da cota via TED, 
sem nenhum custo, a partir do 
dia 20. A opção de transferência 
disponibilizada pelo BB pode 
ser realizada tanto via internet, 
pelo endereço eletrônico (www.
bb.com.br/pasep), quanto pelos 
terminais de autoatendimento. 

Os demais cotistas, assim 
como herdeiros e portadores 
de procuração legal poderão 
realizar os saques diretamente 
nas agências do BB, a partir 
do dia 22. Os valores serão 
liberados para os participantes 
do Fundo PIS/Pasep que ainda 
não sacaram os recursos. A ação 
integra a Medida Provisória nº 
889, publicada no último dia 24 
de julho (AI/BB).

A produção industrial do 
setor eletroeletrônico recuou 
2,6% nos primeiros seis meses 
deste ano, em relação a igual 
período de 2018. É o que de-
monstram os dados divulgados 
pelo IBGE agregados pela As-
sociação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee). 

O resultado foi motivado pela 
queda de 6,6% na produção de 
bens eletrônicos. A área elétrica 
teve crescimento de 1,4%. “O 
desempenho é decepcionante 
face à expectativa que tínhamos 
no início do ano”, ressalta o 

presidente da Abinee, Hum-
berto Barbato. Segundo ele, 
esperava-se um ambiente mais 
seguro e com maior previsibili-
dade para reverter o quadro de 
retração na indústria. 

Com o resultado, a expectati-
va de crescimento na produção 
do setor, que era de 8 7% para 
2019, foi revista e agora é de 
apenas 2%. “Ainda assim, para 
mantermos essa alta, é necessá-
ria a continuidade das reformas, 
como a tributária, essencial 
para o setor produtivo”, avalia 
Barbato (AI/Abinee).

Com isso, o índice, que 
mede a inflação para 
famílias com renda de 

até 2,5 salários mínimos fi cou 
0,5 ponto percentual acima de 
junho, mês em que o IPC-C1 
registrou recuo de 0,07%. No 
acumulado do ano, o índice re-
gistra alta de 3,16% e somados 
os últimos 12 meses o IPC-C1 
subiu 4,04%. 

Já o IPC-BR, que mede a 
variação da infl ação junto às 
famílias com rendimento de 
até 33 salários mínimos, variou 
0,31% em julho e acumula alta 
de 2,73% no ano e de 3,87% 
nos últimos 12 meses. No mês, 
quatro das oito classes de des-
pesa que compõem o índice 
registraram crescimento. A 
habitação variou de -0,24% para 
1,32%; alimentação passou de 
-0,16% para 0,20%; despesas 
diversas foi de -0,23% para 
0,40%; e transportes variou de 
-0,38% para -0,24%.

Os principais destaques 
foram a tarifa de eletricidade 
residencial, que passou de 
-2,30% para 6,42%; arroz e 
feijão variaram de -3,97% 

O principal destaque foi a tarifa de eletricidade residencial, que passou de -2,30% para 6,42%.
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Aumentou a infl ação para 
famílias de baixa renda em julho
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), divulgado ontem (5) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), subiu 0,43%, em julho

para -0,84%; alimentos para 
animais domésticos subiram  
-1,36% para 1,98%; e gasolina 
teve variação de -2,67% para 
-1,86%. No sentido inverso, 
com recuo na taxa de variação, 
o grupo vestuário passou de 
0,60% para -0,28%; educação, 
leitura e recreação de 0,78% 
para 0,16%; Saúde e Cuidados 
Pessoais estavam com alta de 

0,31% e passaram para 0,28%; 
e comunicação desacelerou de 
0,07% para 0,04%.

Os destaques nos recuos 
foram as roupas, com variação 
de 0,71% para -0,43%; passa-
gem aérea caiu de 22,85% para 
-2,20%; serviços de cuidados 
pessoais foram de 0,38% para 
0,05%; e pacotes de telefonia 
fixa e internet variaram de 

0,46% para 0,10%. No acumu-
lado de 12 meses, o IPC-C1 
registra alta de 5,74% na classe 
de alimentação, de 5,24% em 
educação, leitura e recreação 
e de 4,92% em transportes. 
Os menores acumulados são 
nas classes comunicação, com 
0,02%, despesas diversas so-
maram 1,58% e habitação subiu 
2,48% em um ano (ABr).

Nova moeda Libra ‘respeitará’ 
regras de cada país

trabalhando com reguladores 
para ter seus inputs. O poten-
cial de blockchain de utilizar 
diferentes formas de moedas, 
em alguns casos mais estáveis 
e outras fora do acesso do 
sistema, é válido de explorar. 
Seria um erro não entender o 
potencial poder dos sistemas 
em redefi nir as formas pelas 
quais podemos gerir dinheiro 
mas prover confi ança distribu-
ída. Ainda é cedo para Libra”, 
opinou.

Pela proposta anunciada, a 
libra estará disponível a quem 

tiver um smartphone e conec-
tividade com a internet, em 
todo o mundo. As operações 
poderão ser realizadas, se-
gundo os responsáveis, entre 
consumidores e empresas 
em diferentes lugares do 
mundo. O objetivo é permitir 
operações fi nanceiras usando 
a internet e aplicativos diver-
sos, como os da empresa (a 
rede social de mesmo nome, 
o Messenger, o Instagram e 
o WhatsApp). A expectativa 
é que a critptomoeda esteja 
disponível em 2020 (ABr).

Caiu a produção da indústria 
eletroeletrônica


