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D - Setor de Hospitalidade
Começa nesta terça (10), e vai até sexta-feira (13), no São Paulo Expo, a 
Equipotel 2019, o evento que é sinônimo de hospitalidade no Brasil e na 
América Latina, acontece em ambiente propício para encontrar soluções para 
o primor na habilidade de gerir o seu negócio e acolher o seu cliente. São  
238 expositores com as mais relevantes e prestigiadas marcas do setor de 
hospitalidade, divididas em seis setores: Arquitetura & Decoração; Cozinhar & 
Servir; Lavanderia & Limpeza; Relax & Bem Estar; Serviços & Manutenção; e 
Tecnologia & Segurança. Conheça os lançamentos das marcas e ainda adquira 
conhecimento com todas as áreas de conteúdo, fazendo seu credenciamento 
gratuito pelo link (www.equipotel.com.br/Credenciamento).  

E - Mudanças Tributárias
A Live University realiza no próximo dia 16, das 8h30 às 18h, no Grand 
Mercure Vila Olímpia, o 6º Congresso Nacional de Tributos. O evento  
reunirá Diretores Tributários de grandes empresas, representantes 
da PGFN, CARF, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e advogados 
especializados no setor. Com a participação de profi ssionais que são re-
ferências na área, é promovido um modelo disruptivo também no Direito 
Fiscal e Tributário, na busca por soluções e inovações para as questões 
que surgirão nos próximos anos. Inscrição: (http://sic.febracorp.org.br/
cadastro/inscricao_main.php?id_projeto=4630).

F - Engenharia e Construção 
A obra de adequação ambiental das redes de drenagem e esgoto do 
Distrito Militar do Rio de Janeiro, é uma das três fi nalistas da categoria 
“Projetos Pequenos em Infraestrutura” no AEC Excellence Awards, 
premiação anual da Autodesk, líder mundial de software de projetos. O 
prêmio destaca iniciativas globais que demonstram excelência no uso de 
tecnologias emergentes, como “design generativo” e “técnicas de cons-
trução industrial”. A obra conduzida pelo exército brasileiro substitui 
estruturas antigas por sistemas separados de esgoto: um somente para 
gerenciar águas residuais e outro apenas para águas pluviais. Saiba mais 
em: (https://www.aecexcellence.com/winners/fi nalists.cfm).

G - Mobilidade InDriver
O aplicativo de mobilidade russo InDriver chega com um diferencial: é 

A - De Bike pelo Centro
O Pátio Metrô São Bento, em parceria com o projeto social Bike Tour SP, 
oferece uma atividade especial neste mês. Paulistanos e turistas poderão 
conhecer o Centro Velho de São Paulo a partir de um projeto que une a 
paixão pelo ciclismo com um aprendizado sobre uma parte da história da 
maior cidade do país. O Bike Tour será realizado aos domingos, a partir 
do próximo dia 15, das 9h às 15h. Para participar é preciso doar 2 kg 
de alimentos não perecíveis. Não é preciso ter uma bike para participar, 
já que no passeio é disponibilizado uma magrela, capacete, colete de 
identifi cação e um aparelho de áudio com informações e curiosidades 
sobre os locais visitados. Para participar é preciso se inscrever no site 
(www.biketoursp.com.br).

B - Estudantes de TI 
O Banco Votorantim continua com as inscrições abertas para o seu 
Programa de Estágio 2020. Até o próximo dia 16, estudantes da área 
de Tecnologia da Informação e demais cursos, com formação prevista 
entre julho e dezembro de 2021, podem se cadastrar para participar do 
Programa. Serão oferecidas 20 vagas com bolsa auxílio de R$ 2.302,52, 
além de benefícios. Os pré-requisitos são: ser curioso, ter fome de co-
nhecimento e espírito transformador, e estar disposto a colocar a mão na 
massa. Ter noções de inglês também é desejável. Para os interessados, as 
inscrições podem ser realizadas pelo link (http://www.bancovotorantim.
com.br/web/site/pt/banco/institucional/trabalhe-conosco/).

C - Administração de Condomínios
A 15ª edição do Encontro Nacional das Administradoras de Condomí-
nios – Enacon 2019 – acontece nos dias 9 e 10 de outubro, na sede do 
Secovi-SP. O  evento, que tem como objetivo agregar conhecimento e 
proporcionar networking, é destinado a empresários e profi ssionais do 
segmento e contará com palestras sobre temas importantes relaciona-
dos à administração de condomínios, trazendo abordagens e soluções 
inovadoras para a melhorar a gestão e fi delização do cliente. Entre os 
palestrantes, o jornalista Augusto Nunes; a consultora em Marketing 
Sandra Turchi; o neurocientista Pedro Calabrez; entre outros. 
Informações/inscrições: (http://enaconsecovi.com.br) ou tel. 
(11) 5591-1306.

o único do mercado em que o passageiro decide quanto quer pagar pela 
corrida. Os motoristas disponíveis na região podem escolher se aceitam 
ou não o valor oferecido ou negociar um novo preço que considerem 
mais justo. Liberdade para realizar suas viagens em melhores condições, 
permitindo o diálogo e protegendo contra a manipulação de preços e a 
monopolização do mercado, uma vez que os valores dos demais serviços 
geralmente é defi nido por algoritmos. segundo informa a empresa. Mais 
informações: (https://indriver.com/pt/). 

H - Refrigeração e Outros
Começa nesta terça-feira (10), e vai até sexta-feira (13), no São Paulo 
Expo, a Febrava - 21ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condi-
cionado, Ventilação, Aquecimento, Tratamento do Ar e da Água, que 
reunirá cerca de 300 marcas expositoras dos setores de ar-condicionado, 
refrigeração, tratamento do ar, aquecimento elétrico, gás e solar, venti-
lação, tratamento da água, ferramentas e EPI. Deve receber, durante os 
quatro dias, 25 mil visitantes qualifi cados entre atacadistas, comprado-
res, consultores, distribuidores, engenheiros, instaladores, projetistas, 
técnicos e varejistas. Os números do setor mostram a importância de 
se ter um evento que possa mostrar as novidades e debater soluções 
viáveis. Mais informações: (www.febrava.com.br).

I - Pós-Pago  
O mais recente balanço da Anatel sobre o setor de telefonia móvel, refe-
rente ao mês de julho, revela que a Claro lidera o crescimento no segmento 
Pós-Pago pelo nono mês consecutivo. A companhia adicionou 288 mil 
novos clientes em sua base pós-paga, chegando a mais de 25,6 milhões 
de acessos. A maior parcela de crescimento no segmento Pós-Pago é 
resultado da Portabilidade, ou seja, de clientes provenientes de outras 
operadoras que trouxeram seu número para a Claro. No Pós-Voz – que 
é o segmento de maior valor paras as companhias –, também acelerou 
e subiu mais uma posição. Além da fatia de mercado, a Claro também 
avançou na implantação do 4.5G, liderando o número de municípios 
com a tecnologia: 1.381, já cobrindo cerca de 70% da população do país.

J - Programa de Estágio 
A MRV, maior companhia da América Latina em seu segmento, está com 
inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos. Estudan-
tes de engenharia civil nas mais de 155 cidades onde a construtora atua 
podem se inscrever até o dia 15 de setembro por meio do link (www.
mrv.com.br/programadeestagio). O processo de seleção é composto 
por cinco etapas, que são: inscrição e prova de raciocínio lógico, game 
online individual, game online em grupo, dinâmica online e entrevistas 
presencial e online. Os selecionados irão participar de um programa que 
prevê o fomento ao conhecimento técnico, o protagonismo e a visão 
sistêmica do negócio, alinhados com os valores e propósito da MRV.
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Precatórios:
o calote precisa ter fi m

O senador José Serra 

(PSDB/SP) quer, mais 

uma vez, estender o 

prazo de pagamento dos 

precatórios

Segundo consta na sua 
proposta, o prazo será 
prorrogado até 31 de 

dezembro de 2028 (o atual 
é 2024). Eu pergunto: até 
quando? Quantas pessoas 
ainda morrerão sem receber 
seus precatórios? Há credores 
que esperam há mais de 15 
anos para receber o que lhes é 
devido por estados, municípios 
e pela União. O prazo é cons-
tantemente alterado. 

Já foi 2020, agora é 2024, 
amanhã será 2028. E, cer-
tamente, esse prazo-limite 
mudará em breve. A regra é 
postergar o máximo possível 
para benefi ciar os estados e 
municípios caloteiros, mes-
mo que isso prejudique a 
população. Precatório é uma 
“jabuticaba”: existe apenas 
no Brasil. 

Em resumo, são títulos de 
dívidas do Poder Público reco-
nhecidas pela Justiça. Quando 
o cidadão ganha um processo 
contra um ente público, passa 
a integrar uma fi la de pagamen-
tos que, a depender do senador 
Serra, será eterna.

A demora é tanta que alguns 
credores, principalmente os 
idosos, vendem seus preca-
tórios para enganadores a 
preços irrisórios – cerca de 
8% dos valores que teriam a 
receber. Quando o precatório é 
fi nalmente liberado, o golpista 
recebe o valor completo. 

Há também casos de ido-
sos que recebem cartas com 
falso timbre do Tribunal de 
Justiça em suas residências. 

No texto, consta que eles têm 
direito a receber importância 
de Previdência ou pecúlio em 
processos inexistentes, mas 
que para ter direito ao valor 
é preciso pagar uma taxa. 
Enganados, eles pagam o valor 
solicitado, que vai parar no 
bolso de golpistas. 

Essas pessoas abusam da 
falta de informações e da boa-
-fé dos idosos e fazem disso 
um negócio. Um negócio que, 
vale destacar, existe apenas 
porque o poder público abre 
brechas. Além da demora e 
das fraudes, o credor também 
precisa lidar com as constantes 
tentativas do governo de di-
minuir os valores a ser pagos. 
No ano passado, por exemplo, 
o STF realizou julgamento 
sobre a atualização dos índi-
ces de correção monetária e 
juros de mora aplicados aos 
precatórios. 

O governo queria o uso da 
Taxa Referencial (TR), que é 
defasada. Em outras palavras, 
o credor que espera há quase 
20 anos por seu precatório 
receberia um valor não atuali-
zado. Felizmente, o STF votou 
contra e manteve o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E), que é o 
correto, pois refl ete a infl ação. 

Estados e municípios pre-
cisam entender que pre-
catórios não são um favor. 
Precatórios são um direito. 
Direito esse que faz diferença 
na vida dos credores. Polí-
ticos como o senador Serra 
devem parar de agir contra 
quem os elegeram e deixar 
que os prazos atuais sejam 
respeitados. 

O calote já foi longe demais.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)  

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

A infl ação ofi cial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
fi cou em 0,11% em agosto. A 
taxa é inferior ao 0,19% regis-
trado em julho, mas superior 
à defl ação (queda de preços) 
de 0,09% de agosto do ano 
passado. Segundo dados di-
vulgados pelo IBGE, o IPCA 
acumula taxas de infl ação de 
2,54% no ano e de 3,43% em 
12 meses.

A queda da taxa de julho 
para agosto foi puxada prin-
cipalmente pela defl ação nos 
grupos de despesa alimenta-
ção (-0,35%) e transportes 
(-0,39%), em agosto. Entre os 

alimentos, as principais quedas 
de preços foram observadas 
no tomate (-24,49%), batata-
-inglesa (-9,11%), hortaliças 
e verduras (-6,53%) e carnes 
(-0,75%).

Já nos transportes, houve 
quedas de preços nos itens 
passagens aéreas (-15,66%), 
gasolina (-0,45%) e óleo diesel 
(-0,76%). Outro grupo que 
registrou defl ação foi saúde e 
cuidados pessoas (-0,03%). Por 
outro lado, as principais altas 
de preços foram registradas 
nos grupos habitação (1,19%), 
artigos de residência (0,56%) 
e despesas pessoais (0,31%) 
(ABr).

Na sexta-feira passada, o 
dólar chegou a custar 62 
pesos. Os títulos da dívi-

da amanheceram pelo terceiro 
dia consecutivo no “verde”, o 
que fez o risco país cair para 
cerca de 2.000 pontos. Na sema-
na passada, havia ultrapassado 
os 2.500 pontos.

Desde o anúncio, no último 
domingo, do controle cambial 
que mantém o dólar estável, 
a calma foi retornando ao 
mercado. A expectativa para 
os próximos dias está no de-
sembolso de US$ 5,4 bilhões 
de dólares que o FMI deverá 
fazer. O presidente argentino, 
Mauricio Macri, e o ministro 
das Finanças, Hernán Lacunza, 
afi rmam ter cumprido todas as 
metas fi scais com o FMI e estão 

Com o dólar estável a calma foi retornando ao mercado.

A Receita Federal informou 
que a consulta ao quarto lote 
de restituições do Imposto de 
Renda 2019 será aberta nesta 
segunda-feira (9), partir das 
9h. O quarto lote inclui tam-
bém  restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 2018. 
Segundo a Receita, o dinhei-
ro será depositado na conta 
do contribuinte no dia 16. O 
crédito bancário será feito 
para 2.819.522 contribuintes, 
totalizando R$ 3,5 bilhões.

Para saber se a declaração 
foi liberada, o contribuinte 
deve acessar a página da 
Receita na internet ou ligar 
para o Receitafone (146) 
e informar o CPF e a data 
de nascimento. Caso tenha 
entrado no quarto lote, a 
situação da declaração será 
“crédito enviado ao banco”. 
Se o valor não foi creditado, 
o contribuinte pode telefonar 
para 4004-0001 (capitais) e 
0800-729-0001 (demais loca-

O dinheiro será depositado na conta do contribuinte no 

próximo dia 16.

Construção 
tem alta de 
preços em 

agosto
O Índice Nacional da 

Construção Civil (Sinapi) 
registrou infl ação de 0,44% 
em agosto deste ano. A taxa 
é inferior ao 0,68% de julho, 
mas superior ao 0,36% de 
agosto do ano passado. De 
acordo com dados divulga-
dos hoje (6) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), o Sinapi 
acumula taxas de infl ação de 
3,11% no ano e de 4,50% em 
12 meses. 

Com isso, o custo nacional 
da construção, por metro 
quadrado, passou para
R$ 1.148,65 em agosto. 
O preço dos materiais de 
construção subiu 0,72% 
em agosto e seu metro 
quadrado passou a custar 
R$ 602,23. Já a mão de obra 
teve infl ação de 0,13% e 
passou a custar R$ 546,42 
por metro quadrado (ABr).
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Dólar permanece estável na 
Argentina após controle cambial

Após cinco dias de controle cambial defi nido pelo governo, a Argentina fecha a semana com o dólar 
estável, cotado a 57 pesos

ocasião. Segundo o ministro, o 
país está comprometido com os 
pagamentos.

O país enfrenta, além de uma 
acirrada campanha eleitoral, 
uma grave crise econômica e 
social há mais de um ano e meio; 
tem mais de 30% da população 
na miséria; e uma das infl ações 
mais altas do mundo. No ano 
passado, a infl ação foi de mais 
de 40% e, neste ano, estima-se 
que chegue a 55%. As eleições 
gerais, marcadas para o dia 27 
de outubro, têm a chapa de 
Alberto Fernández e da ex-
-presidente Cristina Kirchner 
como favorita, tendo recebido 
47% dos votos nas primárias. 
Macri obteve 32% dos votos e 
tentará reverter a situação nas 
urnas (ABr).

confi antes no recebimento do 
dinheiro.

No ano passado, a Argentina 
recebeu um empréstimo de US$ 
57 milhões do FMI. A primeira 
parcela deveria ser paga, a 
princípio, em 2021. Na semana 

passada, no entanto, o ministro 
das Finanças anunciou, unila-
teralmente, a renegociação do 
pagamento da dívida. “A Ar-
gentina não tem um problema 
de solvência, mas de liquidez a 
médio prazo”, disse Lacunza na 

Consulta ao quarto lote do IR 
será aberta segunda-feira

lidades) ou ir a uma agência do 
Banco do Brasil para agendar o 
crédito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.

Os lotes de restituição são 
liberados mensalmente. O Fisco 
libera os pagamentos por ordem 
de chegada da declaração. Isto 

significa quem entregou a 
declaração mais cedo, rece-
be a restituição primeiro. A 
restituição fi cará disponível 
no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fi zer o 
resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la por meio da inter-
net (ABr).

Infl ação ofi cial fi ca em 
0,11% em agosto

A varejista de moda sueca H&M anunciou a 
suspensão temporária da importação de couro 
do Brasil devido às queimadas na Amazônia. 
Por meio de um comunicado, a empresa, se-
gunda maior do mundo em seu setor, disse que 
não comprará o material enquanto não tiver 
garantias de que sua produção não contribui 
para os incêndios na fl oresta.

“Devido aos graves incêndios na parte 
brasileira da Floresta Amazônica e às co-
nexões com a produção de gado, decidimos 
suspender temporariamente o couro do 
Brasil”, disse a H&M. De acordo com o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), o bioma da Amazônia já registra 
mais de 46,8 mil focos de incêndio em 2019, 

sendo 30,9 mil apenas em agosto, o maior 
índice para o mês desde 2010.

As queimadas costumam ser a parte fi nal 
do desmatamento para a criação de pastos 
para gados. Outras marcas de vestuário, 
como Timberland, Vans e Kipling, também 
suspenderam a compra de couro brasileiro 
por causa dos incêndios (ANSA).

Sueca H&M suspende compra de couro brasileiro


