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D - Novos Alunos  
Os postos Poupatempo de todo o Estado já estão realizando o processo 
para inscrição de novos alunos interessados em ingressar na rede pú-
blica de ensino. A ação é uma parceria com a Secretaria da Educação 
e busca ampliar a oferta de possibilidades aos cidadãos que desejam 
continuar os estudos.
As inscrições para a matrícula escolar 2020 poderão ser feitas pesso-
almente no Poupatempo, mediante agendamento prévio. Podem se 
inscrever estudantes de outras redes, de outros estados ou países que 
não se encontram matriculados nas escolas estaduais ou municipais. 
Para mais dados, acesse (www.poupatempo.sp.gov.br).

E - Profi ssões em Alta 
O Guia Salarial da consultoria Robert Half 2020 aponta as principais 
tendências de recrutamento em diferentes áreas, e destaca que saem na 
frente os profi ssionais que buscam agregar mais valor para a função que 
executam e os negócios da empresa, além de se manterem atualizados  
quanto às inovações tecnológicas. Confi ra cinco profi ssões pra fi car de 
olho em 2020: Analista de Business Intelligence (BI); Supply Chain 
Manager; Profi ssional Agile; Engenheiro de software; e Especialista em 
Segurança da Informação. Saiba mais em: (www.roberthalf.com.br). 

F - Eventos Exclusivos
Especialista em proporcionar as melhores experiências ao público, o 
Wet’n Wild abre sua temporada de verão com uma grande novidade: 
parque aquático em Itupeva. A apenas 30 minutos de São Paulo, o La-
goon Beach Club é um espaço idealizado para receber os visitantes mais 
exigentes, que buscam o conforto e a exclusividade de uma área VIP, com 
estrutura e serviços diferenciados. Oferece um espaço para visitantes 
que buscam desfrutar de uma ampla área de lazer e descanso com mais 
conforto e privacidade, e nasce também como um espaço para eventos. 
O parque receberá lable parties conceituadas, além de promover suas 
próprias festas nos formatos de pool party e sunset. Mais informações: 
(www.wetnwild.com.br).

A - Renegociação de Dívidas
O feirão on-line de renegociação de dívidas do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) vai até segunda-feira (23). Milhões de brasileiros 
com contas em atraso poderão aproveitar a segunda parcela do 13º 
salário, além da liberação do FGTS, para quitar suas dívidas e começar 
o ano com o “nome limpo”. O serviço é realizado em 11 capitais (SP, 
Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, 
Teresina, Rio Branco e Manaus) e em mais quatro cidades (Feira de 
Santana/BA; Ibirité/MG; Pato Branco/PR e Santo Antônio da Platina/
PR). O interessado deve fazer o cadastro no site (https://www.spcbrasil.
org.br/feirao/). 

B - Clique & Retire
Para agregar ainda mais praticidade à experiência de compra, a rede 
Sonda Supermercados lançou o serviço “Clique & Retire”. O consumidor 
faz suas compras online pelo site Sonda Delivery (www.sonda.com.br) e 
retira no estacionamento da loja Sonda Mooca. Neste primeiro momento, 
a unidade Mooca é a única oferece este serviço. Todo o mix de produtos 
está disponível para compras neste formato, incluindo FLV e perecíveis. 
A mudança do comportamento de compra do consumidor fez a rede 
investir nesta nova modalidade que integra as lojas físicas com loja on-
line e, assim, oferecer uma melhor experiência de compra aos clientes. 

C - Medicina Humanista 
Medicina Humanista, centrada no paciente, é o que todo médico co-
nectado à Sobramfa pratica. Com 27 anos de existência, a vocação da 
entidade foi se desenhando ao longo dos anos até defi nir duas linhas de 
atuação muito relevantes: a Sobramfa Soluções em Saúde – que realiza 
cuidados continuados a cerca de 14 mil pacientes dos hospitais IGESP, 
Santa Cruz, São Cristóvão e 9 de Julho, além de 600 pacientes de fl ats 
especializados no atendimento ao idoso – e Sobramfa Educação Médica 
& Humanismo – considerado um dos melhores lugares para se fazer 
estágio em Medicina (www.sobramfa.com.br).   

G - Mercado de Fidelidade
A Easy Live, empresa do Grupo Artplan e Rock in Rio, do segmento de 
fi delidade com opções de entretenimento e lazer, e a Esfera, programa 
de fi delidade do Banco Santander, fecham parceria e passam a oferecer 
alternativas de diversão através do resgate de pontos pelos participantes 
do programa. A partir de agora, os usuários da Esfera contam com um 
vasto portfólio da Easy Live e passam a ter todos os serviços de diversão e 
lazer oferecidos na plataforma. A parceria reforça o propósito de expandir 
o mundo dos clientes, oferecendo opções de descontos e pontos para 
comprar, viajar e curtir. Mais informações: (https://www.esfera.com.vc/). 

H - Efeito Estufa 
A Reserva, marca de roupas masculinas, é a primeira marca brasileira 
a participar do Fashion Industry Charter for Climate Action. Criado no 
COP24, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, o grupo reúne 
as principais marcas de moda do mundo com o objetivo de neutralizar 
o impacto ambiental da indústria na primeira metade do século 21. A 
principal missão das empresas participantes é reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa em 30% até 2030 e, em 100% até 2050, para 
limitar o aquecimento global em até 1,5ºC. Saiba mais em (http://www.
usereserva.com/).

I - Estadia em The Crown
Para comemorar a virada da década, o incrível Castelo de Belvoir abrirá 
suas portas para três estadias exclusivas. Os hóspedes poderão fi car na 
Suíte do Rei, usada como local de fi lmagem representando o Castelo de 
Windsor na série de sucesso The Crown. Essa é a primeira vez que hós-
pedes poderão fi car na majestosa suíte, que foi originalmente construída 
para visitas de membros da realeza e também apareceu no fi lme de época 
‘A Jovem Rainha Vitória’. Para solicitar uma reserva, acesse (www.airbnb.
com.br/belvoircastle) nesta sexta-feira (20), a partir das 13h GMT.

J - Estreia com Azeites
Líder no mercado de pescados, a Gomes da Costa estreia na categoria 
que vende mais de 76 mil toneladas por ano: a de Azeite Extra Virgem. 
A novidade alia a qualidade da marca que já é conhecida, com um 
produto que, segundo pesquisa realizada com consumidor, cerca de 
70% declaram estar dispostos a comprar. Além da afi nidade com os 
produtos Gomes da Costa, o segmento de azeites tem penetração em 
37% dos lares brasileiros, mostrando-se como uma ótima oportunidade 
de mercado. O lançamento já está sendo distribuído para todo o Brasil, 
em todos os canais de venda. 
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Teve seu WhatsApp 
invadido?

Veja o que fazer!
Acompanhamos um 

crescimento absurdo 

de vítimas buscando 

auxílio após ter seu 

Whatsapp invadido por 

criminosos

Infelizmente, os métodos 
utilizados para estas inva-
sões são diversos, todavia, 

lembre-se, o objetivo é sempre 
um: conseguir que você passe 
ao criminoso um código que 
você receberá em seu celular. 
Este código é chave de acesso 
ao seu Whatsapp, e elemento 
essencial para esta invasão 
acontecer.

Nos casos em que os crimi-
nosos conseguem este código, 
normalmente, após a invasão, 
eles se passam pelo titular da-
quela conta e pedem dinheiro 
emprestado para todos os con-
tatos da vítima. Esta que logo 
saberá que foi invadida, seja 
por não conseguir acessar seu 
Whatsapp, seja pelas ligações 
de seus amigos e familiares 
mais desconfi ados e atentos.

Afi nal, como estes crimino-
sos conseguem que a própria 
vítima envie o referido código? 
O método mais comum é quan-
do o criminoso se passa por um 
funcionário de algum site que a 
vítima publicou recentemente 
anúncio de produto, e afi rma 
que para “validar” este anúncio 
a vítima precisa fornecer o 
código recebido em seu celular.

Na verdade, este código 
é o de acesso ao Whatsapp, 
que a própria vítima acaba 
concedendo aos criminosos, 
enganada por este “suposto 
funcionário”. Vejamos as 5 di-

cas iniciais, que elaborei, para 
as vítimas da referida invasão:
 1. Tente retomar imedia-

tamente seu acesso no 
próprio aplicativo (What-
sapp);

 2. Não conseguiu? Envie um 
e-mail para (support@
whatsapp.com);

 3. Coloque, como assunto, o 
seguinte: ACCOUNT HA-
CKED  +55 (SEU DDD) 
+ (SEU NÚMERO);

 4. No corpo do e-mail, 
explique que teve sua 
conta invadida, e que o 
criminoso está pedindo 
dinheiro em seu nome 
(se for o caso), também 
solicite o bloqueio do 
acesso do criminoso e a 
devolução de seu acesso. 
(O texto constante deste 
e-mail deve estar em 
português e também em 
inglês). Dica: caso tenha 
difi culdade com a língua 
inglesa, use o Google 
Tradutor;

 5. Registre o boletim de 
ocorrência, quando ne-
cessário.

 
Estas são as orientações 

iniciais. Lembre-se: sempre 
ATIVAR a autenticação em 
dois fatores de seu Whatsapp, 
Instagram e etc - que trará 
uma proteção extra, e pode, 
muitas vezes, evitar todas estas 
situações. Muito cuidado com 
estes estelionatários digitais.

 
(*) - Advogado especialista em Direito 

Digital e Cibercrimes, professor de 
Direito Digital no MBA de Inteligência 

e Negócios Digitais da FGV, 
coordenador e professor do Curso de 
Direito Digital e Cibercrimes da FMU.

Luiz Augusto D’Urso (*)

Projeções da Boa Vista mos-
tram que em 2019 as vendas do 
comércio para o natal deverão 
crescer 4,5% quando com-
paradas ao mesmo período 
de 2018. Caso consolidada, a 
estimativa mostrará a maior 
variação desde 2010, quando 
as vendas foram positivas em 
11,3%. O aumento do ritmo de 
crescimento segue a tendên-
cia das demais datas come-
morativas deste ano, que em 
todas ocasiões apresentaram 
aumento das vendas quando 
comparadas ao ano anterior. 

Segundo os economistas 
da Boa Vista, a expectativa 
de crescimento é justifi cada, 
entre outros fatores, pelas 
condições favoráveis do mer-
cado de crédito. Diante de uma 
inadimplência controlada, os 
bancos vêm se mostrando cada 
vez mais dispostos a aumentar 
a oferta de empréstimos. Já 

A expectativa de crescimento é justifi cada pelas condições 

favoráveis do mercado de crédito.

O perfi l de remuneração das 
debêntures mudou após os 
consecutivos cortes na Selic. 
De acordo com dados da AN-
BIMA (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais), os 
papéis indexados ao DI + spread 
(variação do CDI no período 
acrescida de uma taxa prefi -
xada) representam 53% das 
emissões primárias realizadas 
até novembro, seguidos por 
aqueles atrelados apenas à taxa 
DI, que até então eram predo-
minantes nas ofertas públicas, 
com 26,7%, e pelos vinculados 
à variação do IPCA, com 19,4%.

A mudança na forma de remu-
neração desses títulos privados 
fi cou mais nítida a partir do 
início do segundo semestre, 
quando o Banco Central passou 
a Selic de 6,5% para 6%. Com 
a redução dos juros para novos 

pisos históricos, as emissões 
adicionaram um prêmio ao DI 
para se adequarem ao novo 
cenário. Nas simulações feitas 
pela Associação, um papel que 
rendia 110% do CDI quando os 
juros estavam a 14% equivalia 
a uma taxa DI + 1,32%. Com os 
juros a 4,5%, para se chegar ao 
valor de DI + 1,32% é necessário 
que o título renda 130% do CDI.

Mantido o cenário atual, será 
a primeira vez desde 2015 que 
as debêntures atreladas ao DI + 
spread terão representativida-
de maior do que aquelas remu-
neradas apenas pelo percentual 
do DI. No mesmo período do 
ano passado, por exemplo, essa 
relação era invertida: os papéis 
indexados ao DI tinham parcela 
de 48,3% do total de ofertas, 
enquanto aqueles atrelados 
ao DI + spread representavam 
33,6% (AI/ANBIMA).

O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de 
todos os bens e serviços produzidos no país, teve 
crescimento de 0,7% no trimestre encerrado em 
outubro, na comparação com o trimestre fi naliza-
do em julho. A informação é do Monitor do PIB, 
divulgado ontem (17), no Rio de Janeiro, pela FGV.

Na comparação com o trimestre que acabou 
em outubro do ano passado, o PIB teve cresci-
mento de 1,4%. Analisando-se apenas outubro 

deste ano, o PIB teve altas de 0,1% em relação a 
setembro e de 2% na comparação com outubro 
de 2018. Em 12 meses, o crescimento acumulado 
do PIB chega a 1%.

No comparação do trimestre encerrado em 
outubro com o trimestre fechado em julho, os 
três grandes setores produtivos tiveram alta: 
indústria (0,9%), serviços (0,5%) e agropecuária 
(0,4%) (ABr).

O documento foi divulgado 
ontem (17) e faz refe-
rência à decisão da de 

reduzir a Selic para 4,5% ao ano. 
“Os trimestres seguintes devem 
apresentar alguma aceleração, 
que deve ser reforçada pelos es-
tímulos decorrentes da liberação 
de recursos do FGTS e PIS-Pasep 
com impacto mais concentrado 
no último trimestre de 2019”. 

O Copom também discutiu a 
menor participação do estado 
na economia e as possíveis im-
plicações para a atuação do BC 
na política monetária. Há maior 
participação do crédito livre no 
mercado. Já o crédito direciona-
do tem diminuído, com menor 
particpação dos empréstimos 
do BNDES e maior acesso de 
empresas ao mercado de capi-
tais. “Os membros do Copom 

Economia brasileira ganhou tração, diz Banco Central.
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Expectativa da economia 
‘é de aceleração’ para

os próximos trimestres
A diretoria do Banco Central concluiu, na ata da última reunião do Copom, que a economia brasileira 
ganhou “tração” (impulso)

capitais podem resultar em uma 
redução da ociosidade do setor 
produtivo “mais rápida do que 
antevisto e, com isso, produzir 
pressão altista na infl ação”. Por 
outro lado, destacou que a ocio-
sidade da atividade produtiva 
ainda é elevada.

Segundo o Copom, as pro-
jeções de curto prazo para a 
infl ação feitas pelo mercado 
financeiro foram particular-
mente afetadas pelos efeitos do 
“choque de preço” da carne que, 
segundo a instituição, ocorreu 
de forma mais intensa e pre-
matura do que esperada. “As 
projeções consideram um efeito 
direto mais concentrado no úl-
timo bimestre, constituindo-se 
o principal fator de elevação das 
projeções para 2019”, destacou 
no texto (ABr).

julgam que as transformações 
do mercado de crédito e capitais 
tendem a aumentar a potência 
da política monetária”, diz o BC.

Na ata, o comitê acrescentou 
que os últimos dados da ativi-
dade econômica e a maior efi ci-
ência do mercado de crédito e 

Vendas do Natal devem crescer 
4,5%, projeta Boa Vista

por parte dos consumidores, as 
taxas de juros menores e a me-
lhora da confi ança nos últimos 
meses têm elevado a demanda 
por crédito.

Por outro lado, apesar da 
melhora, o alto nível de desem-
prego e o fraco crescimento 
da renda impedem um cresci-
mento ainda mais expressivo 
das vendas. A projeção de 

crescimento menor do que 
o registrado na Black Friday, 
quando as vendas apresen-
taram alta de 6,4%, não 
sugere enfraquecimento do 
movimento do comércio. Eles 
ressaltam que o Natal é uma 
data já consolidada no varejo, 
enquanto a Black Friday vem 
ganhando relevância ano após 
ano (AI/BoaVista).

Queda dos juros muda a tendência 
de remuneração das debêntures

PIB cresceu 0,7% no trimestre
encerrado em outubro

Caixa quer 
estar em todos 
os municípios 
brasileiros até 
março 

A Caixa Econômica Federal 
deverá estar presente em todos 
os municípios brasileiros até 
março de 2020. A previsão é 
do presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, em entrevista ao 
programa Brasil em Pauta, da 
TV Brasil. Do total de 5.570 mu-
nicípios, a Caixa atende 5.415, 
cobrindo 97,2% das cidades 
brasileiras.

“Estamos naquelas regiões 
que basicamente ninguém está 
e isso nos gera uma vantagem 
competitiva muito grande”, 
disse Guimarães. Ele ressaltou 
que o banco tem ganhado mer-
cado com a redução dos juros 
do crédito imobiliário e com a 
nova linha de empréstimo para 
a compra da casa própria, com 
correção pelo IPCA. Além de 
ser responsável por 70% do 
crédito imobiliário do país, o 
banco também se destaca pelas 
políticas públicas, ressaltou 
Guimarães, citando os paga-
mentos do FGTS, por exemplo. 

Também falou sobre a im-
portância da inclusão social e 
lembrou que o banco contratou 
2,8 mil pessoas com defi ciência 
este ano. “A Caixa patrocinava 
vários times de futebol, como 
o Flamengo. O Flamengo não 
precisa da Caixa. Quem precisa 
da Caixa? As populações caren-
tes e as que têm algum tipo de 
defi ciência”, afi rmou (ABr).


