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D - Cérebro e Mente
Como o cérebro humano funciona? Como as novas tecnologias infl uen-
ciam o comportamento e as emoções? Essas são algumas questões que 
serão discutidas no ‘2º Simpósio Cérebro e Mente: atenção, percepção, 
psicofísica e memória’, que ocorre nos próximos dias 29 e 30, em Juiz de 
Fora. Em discussão as conexões entre o cérebro, do ponto de vista de 
sua estrutura e funcionalidade, e as manifestações psicológicas, compor-
tamentais e cognitivas. Reune pesquisadores de diferentes instituições, 
especializados nas áreas de neurociência, medicina da dor, psicologia 
cognitiva, psicologia experimental, neurologia e psiquiatria. Inscrições 
pelo e-mail (percepcaoepsicofi sica@gmail.com). Mais informações: 
(https://bit.ly/32XPH57).  

E - Contratando Soldados
O Governo de São Paulo está selecionando 2.700 novos soldados de 2ª 
classe para reforçar o patrulhamento em todo Estado. As inscrições 
começam no próximo dia 15. Os cadastros deverão ser realizados pelo 
site (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 50. É preciso ser brasileiro, 
ter entre 17 e 30 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e 
militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os 
homens, de 1,60 m. O futuro policial deve ter concluído o Ensino Médio 
e ser habilitado a conduzir automóveis. A remuneração inicial do soldado 
é de R$ 3.164,58.

F - Sabores e Cultura
Deliciar-se com um bom vinho, saborear o Cordeiro ao Tannat ou  ex-
perimentar algum produto local com azeite de oliva uruguaio, são as 
promessas da 6ª edição do “Frontera: Festival Binacional de Enogastro-
nomia”, que acontece entre os próximos dias 21 e 24, em Rivera e Sant 
‘Ana do Livramento. Diversidade de cores, cheiros, sabores e cultura 
típicos da fronteira das duas nações são a mistura perfeita para receber 
entre 3.000 e 4.000 pessoas. Atividades, como a cozinha em tempo real, 
boa música, shows artísticos, exposições, concursos e muito mais é o 
que faz desse um dos maiores festivais binacional entre fronteiras da 
América do Sul. Mais informações: (https://www.festivalbinacionaleno-
gastronomia.com/inicio-es).

A - Cursos de Música
Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de 
Cultura do Estado, o Projeto Guri está 6.714 vagas disponíveis nos 
polos de ensino localizados no interior e litoral paulista. São mais de 
30 opções de cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes 
na faixa etária entre 6 e 18 anos. O programa, que atende cerca de 50 
mil alunos por ano, possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e 
litoral paulista. Para mais informações, acesse (www.projetoguri.org.
br/matriculas).

B - Tecnologia e Inovação 
Nos próximos dias 15 e 16, Florianópolis se torna o centro do empreen-
dedorismo inovador com o Startup Summit, evento dedicado a reunir 
todo o ecossistema de tecnologia e inovação do Brasil. Serão dois dias 
intensos de palestras com convidados especiais de grandes empresas 
de tecnologia nacionais e internacionais que irão compartilhar suas 
experiências e cases de sucesso, além de atividades especiais voltadas 
para todos os pilares que reforçam um ecossistema de sucesso, como as 
universidades, investidores, incubadoras, aceleradoras, governo, entre 
outros. O evento,realizado pelo Sebrae, terá mais de 150 palestrantes 
e um público de mais de 3.500 participantes. Saiba mais: (http://www.
innovationsummitbrasil.com.br/).

C - Processos Seletivos
A Stone, fi ntech de meios de pagamentos, abriu inscrições para o 11º 
Recruta Stone, um dos maiores processos seletivos do Brasil. Para se 
inscrever não é necessário ter competências técnicas, experiência ou 
formação acadêmica, basta ter pelo menos 18 anos e alguns pré-requisitos: 
energia, inteligência, integridade e muita vontade de transformar a vida 
de donos de negócios brasileiros. O processo não tem quantidade espe-
cífi ca de vagas para contratação e possui nove fases, entre elas: testes 
online, questionário sobre a vida pessoal do candidato, leitura de livros, 
entrevistas com líderes e fundadores da empresa, além de vivências em 
grupo, e apresentação de cases. Para se inscrever, acesse (http://www.
recrutastone.com.br/). 

G - Cargos de Delegado
Muitos bacharéis, advogados e concurseiros sonham com o cargo de De-
legado de Polícia. Pensando nisso, o AlfaCon lança um produto com uma 
série de diferenciais para todos os estudantes da carreira. O novo curso 
Delta + Premium oferece uma preparação completa para os concursos de 
Delegado Civil e Federal. São mais de 350 horas de aula, que poderão ser 
acessadas online e offl ine, com número de visualizações livre durante 18 
meses. O curso online conta com um corpo docente altamente qualifi ca-
do e prepara para todas as fases do concurso de Delegado, do básico ao 
avançado, das provas objetiva, discursiva, oral e complementares (médico, 
psicotécnico e teste físico). Saiba mais: (www.alfaconcursos.com.br). 

H - Extratos Botânicos  
O International Life Sciences Institute Brasil promove, no próximo dia 27, 
um café da manhã para discutir as principais evidências científi cas a favor 
do uso de extratos botânicos na nutrição. O assunto será abordado por 
Charles Hu, gerente do Centro de Nutrição Chinesa da Amway, com mo-
deração do Dr. João Ernesto de Carvalho (Unicamp). Entre os temas, o uso 
de extratos botânicos como uma fonte-chave de nutrientes e fi toterápicos 
em suplementos alimentares. Em destaque, os principais pontos sobre o 
papel dos botânicos na manutenção da saúde. Acontece no restaurante 
Fogo de Chão (Av.dos Bandeirantes 538) , a partir das 8h30. A palestra será 
em inglês e terá tradução simultânea. Informações: (https://ilsibrasil.org/).

I - Curso de Cervejeiro
O curso de fabricação de cerveja artesanal mistura teoria e prática para 
fabricação da bebida durante um dia de aula com cervejeiros experientes, 
ensinando tudo o que você precisa saber para fazer sua própria cerveja 
em casa. Já para os que querem aprender mais sobre a bebida e ainda 
experimentar rótulos diferentes, o curso de Degustação e Harmonização 
oferece um panorama sobre ingredientes da cerveja, estilos e cultura, 
com um passo a passo guiado para a análise sensorial - incluir exercícios 
práticos e degustação de 5 amostras. Sinnatrah Cervejaria Escola, Av. 
Pompeia, 2021 (loja.sinnatrah.com.br).

J - Inovações no Agronegócio 
Os produtores de agronegócios têm inúmeras dúvidas no seu campo de 
trabalho, sobretudo, àquelas relacionadas às tecnologias disponíveis e como 
usá-las a fi m de gerar dados em prol do setor. Por isso, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie recebe o Fórum Brasileiro de IoT, cujo tema é o 
IoT (Internet of Things) no Agronegócio. O evento, que acontece amanhã 
(8), no campus Higienópolis, entre 9h e 16h30, no Auditório João Calvino, 
irá debater os modelos de negócios, cases, fi nanciamento e inovações 
tecnológicas disponíveis aos produtores rurais. As tecnologias, se bem 
aproveitadas pelo agronegócio, podem trazer inúmeros benefícios e, por 
consequência, aumentar a produção. Inscrição: (www.iotbrasil.org.br).
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Que ser líder é uma 

posição desafi adora e 

solitária, isso ninguém 

tem dúvida

Agora some a isso a 
pressão do Conselho 
e acionistas por mais 

lucro, cumprimento de metas, 
gerenciamento de equipe e 
soluções rápidas e assertivas 
num espaço de tempo cada 
vez mais curto e imediato, já 
que a própria tecnologia exige 
isso dia após dia. 

O resultado é fatal, ou seja, 
um chefe extremamente 
sobrecarregado e cobrado. 
Assim, outro fator se apre-
senta como um agravante: o 
estresse gerado por este ce-
nário, fazendo com que alguns 
utilizem isso como desculpa 
para um comportamento 
grosseiro com os seus pares 
e colaboradores.

Há ainda aqueles que acre-
ditam que tratar mal as pes-
soas é a melhor alternativa 
para o sucesso pessoal, pois 
deixará claro quem está no 
controle e tornará a equipe 
mais forte quando uma crise 
surgir. Ledo engano! O que 
muitos líderes não se dão con-
ta é que esse tipo de atitude 
prejudica a produtividade, 
já que importa custos para 
as pessoas e para a própria 
organização. 

Esse tratamento grosseiro 
prejudica o desempenho de 
todos, incluindo habilidades 
de tomada de decisão, cria-
tividade e vontade de “vestir 
a camisa” da empresa, além 
do sentimento de trabalhar 
em equipe. Enfi m, vira um 
verdadeiro poço sem fundo, 
um efeito cascata que atinge a 
todos os níveis da companhia 
de forma verticalizada.

Trata-se de uma situação 
real e que acontece corriquei-
ramente, muito mais vezes do 
que imaginamos ou gostaría-
mos. Em muitas ocasiões, o 
líder nem ao menos percebe 
quando é rude, outras sabe 
que está sendo grosseiro e 
o o faz como uma estratégia 
de poder. Simplesmente acha 
que é uma pressão “normal” 

que faz parte da sua posição. 
Um comportamento natural 
do ser humano de se iludir e 
considerar que o problema é 
sempre externo, ou seja, do 
outro, mas nunca uma falha 
própria. 

Contudo, isso não pode ser 
desculpa, de forma alguma, 
para o tratamento que é 
assédio. Para virar esse jogo 
é preciso que o CEO esteja 
aberto ao feedback e a uma 
refl exão constante do seu 
comportamento, já que uma 
boa liderança vai muito além 
de conhecimento e experiên-
cia. Entretanto, ele não con-
seguirá fazer isso sozinho. É 
preciso contar com uma rede 
de apoio composta de pessoas 
de confi ança que possam lhe 
mostrar ou avisá-lo quando 
ele exagerar na dose. 

Mas, para que isso dê certo 
é preciso receber o feedback 
de bom grado e refl etir sobre 
o que foi dito. Muitos líderes 
consideram essa iniciativa 
complicada, já que temem a 
exposição. Nesse caso, então, 
ele pode contar com o auxílio 
de um Coach que será uma 
pessoa imparcial para escutar 
seus questionamentos e o 
ajudará a refl etir sobre o tipo 
de pessoa que ele quer ser, os 
efeitos que causa nos outros 
e a encontrar soluções para a 
mudança de comportamento.

Enfi m, é preciso praticar 
a humildade, se posicionar 
como um verdadeiro Gestor 
Coach, ouvindo contextu-
almente os colaboradores e 
dar-lhes crédito quando esses 
o merecer. Dessa forma, have-
rá mais sinergia entre ele e a 
equipe e, consequentemente 
aumento na produtividade. 
Adotar a postura de um líder 
civilizado como uma fi losofi a 
pessoal fará com que ele tome 
decisões melhores e lidere 
de forma mais estruturada e 
engajada. 

O principal objetivo e o 
mais inteligente é deixar de 
ser o foco do problema e ser 
a solução!

(*) - É CEO da ProFitCoach, 
Master CoachCertifi ed pela ICF e 
Coordenadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou a medida provisória 
(MP) que garante a antecipação 
do pagamento da metade do 
décimo terceiro salário para os 
aposentados e pensionistas. A 
antecipação já é feita, mas pre-
cisa ser confi rmada anualmente 
pelo governo. A informação foi 
passada à imprensa pelo porta-
-voz da Presidência, Otávio do 
Rêgo Barros. “Além de aquecer 
a economia, proporciona se-
gurança e previsibilidade para 
os aposentados, que terão a 
garantia de que receberão essa 
antecipação todos os anos”, 
informou.

O pagamento será feito entre 
os últimos cinco dias úteis de 
agosto e os cinco primeiros dias 
úteis de setembro. A primeira 
parcela do décimo terceiro será 
depositada junto com a folha de 
pagamento. A estimativa é que 

Porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.

Indicadores de mercado 
de trabalho apresentam 
melhoras

Os dois indicadores de mercado de 
trabalho da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) apresentaram melhora na pas-
sagem de junho para julho. O Indicador 
Antecedente de Emprego (Iaemp), que 
busca antecipar tendências do setor, 

com base em entrevistas com consumi-
dores e com empresários da indústria e 
dos serviços, cresceu 0,4 ponto e chegou 
a 87 pontos, em uma escala de zero a 
200 pontos.

Segundo o economista da FGV Rodol-
pho Tobler, essa foi a segunda alta do 
indicador, algo que não ocorria desde o 
início de 2018. O Iaemp acumula alta de 
1,2 ponto no bimestre. Apesar disso, os 

ganhos ainda são tímidos em relação às 
perdas de 15,3 pontos acumuladas de 
janeiro a maio. O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD), que tenta refl etir 
a opinião dos consumidores sobre o 
mercado de trabalho atual, teve queda 
de 2 pontos e chegou a 92,6 pontos, na 
escala de zero a 200 pontos.

Diferentemente do Iaemp, no en-
tanto, a queda do ICD é considerada 

positiva, já que signifi ca que os con-
sumidores estão considerando que 
há menos desemprego. De acordo 
com Tobler, apesar disso, o indicador 
continua em nível elevado, assim 
como a taxa de desemprego do país. 
Para ele, ainda é preciso cautela, mas 
“é boa notícia que o indicador volte a 
sinalizar uma tendência negativa para 
o desemprego” (ABr).

Indicador Ipea de 
Investimentos
segue em alta 

O Indicador Ipea Mensal de 
Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea)  ontem (6), apontou alta 
de 0,7% em junho em relação a 
maio de 2019, na série com ajuste 
sazonal. O resultado mostrou 
avanço pelo quarto mês consecu-
tivo. FBCF são os investimentos 
em aumento da capacidade 
produtiva da economia e na 
reposição da depreciação de seu 
estoque de capital fi xo. 

O indicador encerrou o segun-
do trimestre com crescimento de 
2,3% sobre o trimestre anterior. 
No acumulado em 12 meses, os 
investimentos registraram ex-
pansão de 4,3%.  A FBCF é com-
posta por três itens: máquinas e 
equipamentos, construção civil e 
outros ativos fi xos. O investimen-
to em máquinas e equipamentos 
avançou 0,5% em junho em rela-
ção ao mês anterior – enquanto a 
produção nacional de máquinas 
e equipamentos cresceu 8,8%, a 
importação caiu 3,8%.  

Ainda em junho, o segmento 
da construção civil registrou alta 
de 0,8% e o componente classifi -
cado como “outros ativos fi xos” 
teve queda de 0,3%. Na análise 
do segundo trimestre de 2019, 
o indicador mostrou variação 
positiva: crescimento de 5,9% 
nas máquinas e equipamentos, 
avanço de 0,6% na construção 
civil e alta de 2,6% nos outros 
ativos fi xos (Ascom/Ipea).

O colegiado que reduziu a 
taxa na última semana, 
levando o juros básicos 

da economia ao patamar de 6% 
ao ano, apontou uma tendência 
de retomada do processo de re-
cuperação da economia do país, 
“que tinha sido interrompido 
nos últimos trimestres”. 

A informação foi divulgada 
na ata da última reunião do 
comitê, quando a Selic, usada 
como balisador da economia 
para o controle da infl ação, 
teve o primeiro recuo depois de 
um ano e quatro meses. Ainda 
diante dessas projeções, o Co-
pom alertou, no mesmo texto, 
que a decisão sobre o futuro do 
indicador da política monetária 
vai depender da evolução do 
cenário do país “dependendo 
da evolução da atividade eco-
nômica, do balanço de riscos e 
das projeções e expectativas 
de infl ação”.

Para integrantes do comitê, 
o PIB tende a fi car estável 
ou apresentar ligeiro cresci-
mento no segundo trimestre. 

A expectativa é que o ritmo de crescimento da economia será gradual.
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Banco Central indica novo 
corte na taxa básica de juros

O Banco Central pode continuar reduzindo a taxa básica de juros (Selic) nos próximos meses, segundo 
indicou o Copom

A aceleração do índice pode 
continuar nos trimestres 
seguintes, reforçada pelos 
estímulos decorrentes da libe-
ração de recursos do FGTS e 
do PIS/Pasep. Apesar disto, a 
expectativa é que o ritmo de 
“crescimento subjacente da 
economia, que exclui os efei-

tos de estímulos temporários, 
será gradual”.

Na ata, o Copom explicou 
que sua decisão de cortar a 
Selic ocorreu porque a pers-
pectiva de infl ação em 2020 
está “em torno ou abaixo da 
meta” e devido ao “elevado 
grau de ociosidade na eco-

nomia”. A expectativa é que, 
com a reforma da Previdência 
e adequação das regras para 
aposentadoria à estrutura e 
dinâmica demográficas do 
país, o ritmo de crescimento 
dos gastos do governo caia, 
aumentando a poupança pú-
blica (ABr).

MP antecipa metade do 13º de 
aposentados e pensionistas

essa antecipação chegue a R$ 
20 bilhões. Cerca de 30 milhões 
de benefi ciários terão direito à 
primeira parcela do abono anual, 
que corresponde a metade do 
valor do benefício. Não haverá 

desconto de Imposto de Renda 
nessa primeira parcela, que 
será cobrado apenas em no-
vembro e dezembro, quando 
for paga a segunda parcela 
(ABr).


