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D - Tapioca para Cabelos
Depois de se render aos benefícios do amido de milho nos cabelos, 
as consumidoras estão de olho em outro ingrediente que também é 
muito conhecido na culinária brasileira, a tapioca. As receitas caseiras 
com a farinha ganharam espaço e a Nazca Cosméticos uniu o poder 
da tapioca e o leite de coco para desenvolver o creme de hidratação 
“Ela só quer, só pensa em hidratar”. O produto, que integra a linha 
Origem da marca, é vegano e livre de substâncias como parabenos, 
petrolatos, parafina, óleo mineral e silicone. A tapioca oferece os 
benefícios das vitaminas B9 e C, magnésio e manganês, além de ser 
rica em fonte de hidratos de carbono e carboidratos. Confirme em 
(www.nazca.com.br).

E - Valor do Aluguel
O preço do aluguel de um imóvel padrão (65m², 2 dormitórios e 1 vaga 
de garagem), na cidade de São Paulo, fechou o ano de 2019 custando em 
média R$ 1.919,00/mês, é o que aponta o Imovelweb - um dos maiores 
portais imobiliários do País. O estudo identificou um aumento de 1%, 
quando comparamos ao mês anterior (novembro/2019), e uma valori-
zação de 5,7% nos últimos 12 meses (janeiro/2019), quando custava em 
média R$ 1.826,00/mês. Os bairros que tiveram as maiores valorizações 
no preço do aluguel foram: Cidade Jardim, Vila Olímpia e Itaim Bibi. 
Outras informações: (www.imovelweb.com.br). 

F - Uva Safra 2019/2020 
Já é tempo de vindima na Cooperativa Vinícola Garibaldi, que começou 
a receber as uvas da safra 2019/2020, entregues pelos associados. 
A movimentação dos caminhões que transportam as cargas da fruta 
deve seguir até a metade de março. A estimativa é de que mais de 25 
milhões de quilos sejam descarregados ao longo dos próximos dois 
meses, superando em pelo menos um milhão o montante registrado 
no ano passado. O acréscimo se dá, especialmente, nas variedades 
brancas finas, destinadas à produção de espumantes -- Chardonnay, 
Pinot Noir, Riesling, Prosecco, Trebbiano e Moscatos. Juntas, elas 
representam 26% do total. 

A - Nova Temporada
Estão abertas as inscrições para a nova temporada do reality show ‘O 
Aprendiz’ na Band, comandado por Roberto Justus. O candidato precisa 
ser maior de 18 anos e preencher o formulário no site (https://entre-
tenimento.band.uol.com.br/oaprendiz/2020/inscricao/). Além disso, é 
necessário enviar foto e um vídeo de no máximo 1 minuto e meio expli-
cando o que ‘O Aprendiz’ significa para você e por que ganhar o prêmio 
de R$ 1 milhão e um emprego seria importante neste momento da sua 
vida. Os selecionados ficarão confinados por três meses. As gravações 
estão previstas para acontecer a partir de março. As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 31 de janeiro.

B - Maria Fumaça 
As férias escolares e a tradicional Mostra de Cinema de Tiradentes 
atraem turistas até a cidade mineira. Quem deseja conhecer um pou-
co da história local pode embarcar no passeio de Maria Fumaça que 
conecta São João del-Rei e Tiradentes. O percurso dura cerca de 45 
minutos, cruzando fazendas centenárias, rios, montanhas e estações 
que preservam a arquitetura do século XIX. O trajeto é feito por 12 km 
da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881 por D. 
Pedro II. A única no mundo que ainda circula em bitola de 76 cm, tem 
capacidade para transportar até 250 passageiros por viagem. Saiba mais 
em: (http://www.vli-logistica.com.
br/sustentabilidade/trem-turistico/).

C - Compliance e Certificação
A Abemd (Associação Brasileira de Marketing de Dados) promove  novo 
ciclo de quatro encontros com o objetivo de esclarecer com profundidade 
as principais dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo 
o compliance e a certificação. A lei, que entrará em vigor em agosto, 
determina as práticas que precisam ser seguidas por empresas privadas 
e do setor público, além de indivíduos, sobre a coleta, armazenamento 
e utilização de dados de qualquer pessoa na internet. Os encontros 
ocorrem nos dias 3, 10, 17 e 24 de março, sempre das 9h30 às 12h. 
Inscrições pelos tels. (11) 3129-3001, (11) 9 9166-3825, pelo e-mail 
(eventos@abemd.org.br). 

G - Produtos de Cannabis
Com a nova regulamentação da Anvisa para importar, fabricar e autorizar 
a venda em farmácia de produtos de Cannabis, a Ease Labs, multinacional 
que atua nesse segmento, acaba de adquirir um laboratório farmacêutico 
em Belo Horizonte, para iniciar a fabricação dos seus produtos no Brasil, 
atualmente disponíveis por importação direta pelo paciente final mediante 
autorização de importação da Anvisa. A expectativa de inicio das atividades 
produtivas do laboratório é neste primeiro semestre, quando passa a vigorar 
a regulamentação da agência. O laboratório tem capacidade de produzir 3,6 
mil medicamentos por hora. Outras informações: (https://easelabs.store). 

H - Liquidez Diária
O Banco Inter está lançando uma nova opção de investimento em renda 
fixa na Plataforma Aberta Inter (PAI): a LCI com liquidez diária após 
90 dias. O produto se destaca por oferecer rentabilidade que varia 
entre 90% e 92% líquido do CDI, dependendo do valor investido. Com 
apenas 90 dias de carência, o investidor pode optar pelo resgate sem 
a incidência de taxas ou impostos. Como a LCI é isenta de imposto de 
renda, a remuneração tende a ser melhor do que a de um CDB e pode 
ser usada por quem quer formar uma reserva de emergência em renda 
fixa, mas busca rentabilidade mais atrativa. Por exemplo, para ter o 
mesmo rendimento da LCI de liquidez diária, um CDB de liquidez diária 
precisaria pagar em até 180 dias 116,13% do CDI. 

I - Gestores Públicos 
A tecnologia tem sido cada vez mais utilizada para resolver os problemas 
nas cidades. Marília sedia no próximo dia 23 o III Fórum de Cidades 
Digitais do Centro-Oeste Paulista, encontro gratuito para servidores 
públicos que visa aproximar prefeitos, gestores municipais e vereadores 
do universo das cidades inteligentes, que atendem melhor o cidadão e 
são mais eficientes. A promoção é da Rede Cidade Digital em parceria 
com a Prefeitura de Marília e as inscrições podem ser feitas pelo (http://
forum.redecidadedigital.com.br/marilia).

J - Alienígenas a Abduções
Entre os dias 27 a 29 de março, em Curitiba, acontece o XXV Congresso 
Brasileiro de Ufologia, com a presença de um dos mais reconhecidos 
especialistas em assuntos espaciais dos Estados Unidos, o conferencista 
Mike Bara, uma das maiores celebridades da série Alienígenas do Passado, 
do canal History, onde fala sobre seres extraterrestres que conviveram 
com os sumérios no passado, os chamados anunnaki, termo que significa 
“aqueles que do céu desceram à Terra”. Em inúmeras imagens até hoje 
secretas, mas que vazaram em várias ocasiões, aparecem pirâmides, 
edifícios enormes e cidades inteiras construídas pelos anunnakis. Outras 
informações no site oficial: (www.ufologiabrasileira.com.br).

Transição 
de carreira e o 

sucesso profissional
Trabalhar com o 
que gosta e desperta 
prazer é, ainda, 
um privilégio 
concedido a poucos, 
principalmente, 
quando aliado a 
isso está o retorno 
financeiro

Há quem diga que 
quando fazemos o 
que gostamos, não 

sentimos como se fosse 
um trabalho e as finanças 
equilibram-se naturalmen-
te, sendo esta a verdadeira 
realização profissional.

Mas nem sempre é fácil 
analisar nossa satisfação e 
empenho no que estamos 
fazendo. 

Às vezes, por falta de 
escolha, outras por medo 
de arriscar, as pessoas aco-
modam-se em suas funções, 
em alguns casos exercidas 
há anos, e pensam na tran-
sição de carreira como algo 
impossível ou muito longe 
de ser realizado. Porém, 
acredite, essa decisão é mais 
comum do que se imagina e 
desde que bem planejada, 
o sucesso é praticamente 
certo.

A evolução tecnológica 
trouxe muitos benefícios 
para os negócios, não se 
pode negar, em contrapar-
tida, algumas atividades 
foram extintas ou passaram 
a ser desempenhadas de 
uma outra forma. Esse é um 
dos pontos que merecem 
atenção: é preciso saber se 
gosta do que faz e vale à pena 
atualizar-se, seja por meio 
de um curso, especialização, 
treinamento, ou realmente, 
se seu tempo naquela fun-
ção acabou. 

Outras ocupações levam 
em conta a questão da idade. 
Atletas de alto desempenho, 
por exemplo, aposentam-se 
cedo e precisam dar um 

novo direcionamento à sua 
carreira. Há ainda, profis-
sionais que não estão felizes 
com sua rotina de trabalho 
e isso não depende da em-
presa em que trabalham, 
é algo mais profundo, está 
relacionado com propósito 
e acreditar que está traba-
lhando por algo maior que 
um momento ou o pagamen-
to de algumas contas. 

Sentir-se realizado deve 
ser o objetivo principal 
do profissional. Com isso, 
desperta-se a vontade de 
alcançar sempre novas 
metas e superar-se diaria-
mente. Mas como é possível 
fazer essa transição? Como 
superar o medo e os riscos? 
Tarefa fácil não é. Requer 
cautela, planejamento, é 
preciso estudar o mercado 
e a área a que pretende mi-
grar, avaliar o que está em 
jogo, se é apenas a questão 
financeira, ou a emocional, 
ou a aptidão para tal função, 
ou mesmo todos esses pon-
tos juntos. 

Preparar-se com uma 
reserva de capital é fun-
damental também, pois a 
transição requer alguns 
investimentos, ainda que 
baixos, e pode ser que leve 
algum tempo até tudo estar 
no ritmo desejado. Enfim, a 
reserva é fundamental para 
evitar frustrações. A verda-
de é que nunca é tarde para 
pensar sobre isso. 

É possível trabalhar uma 
vida inteira ou por longos 
anos na mesma função, na 
mesma empresa, e perceber 
que gostaria de estar em 
outra ocupação. Mesmo que 
o retorno financeiro, a prin-
cípio, não seja compatível, 
se há um desejo genuíno de 
empreender ou migrar para 
outra área, não tenha medo. 
Prepare-se e siga em frente! 

 
(*) - É sócio fundador e CEO 

da Millenium Transportes.

Laércio E. Silva (*)

A partir dessa data, o 
Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC 

Brasil) disponibilizará ao 
mercado o acesso ao ban-
co de dados. Isso significa 
que instituições financei-
ras, comerciantes e demais 
empresas que trabalham 
com concessão de crédito 
poderão consultar o sistema 
do Cadastro Positivo para 
subsidiar a análise de seus 
clientes.

O mercado poderá con-
sultar cinco tipos de infor-
mações: score de crédito 
do consumidor, índice de 
pontualidade de pagamento, 
índice de comportamento de 
gastos e índice de consultas 
que o CPF do consumidor 

As informações servem para auxiliar o processo 
de análise de crédito.

As instituições financeiras 
consultadas pelo Banco 
Central (BC) reduziram a 
estimativa para a inflação 
este ano. A projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA – 
a inflação oficial do país) caiu 
de 3,60% para 3,58%. A in-
formação consta no boletim 
Focus, pesquisa semanal do 
Banco Central (BC) que traz 
as projeções de instituições 
para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também não 
teve alterações: 3,50% em 
2022 e 2023. A projeção 
para 2020 está abaixo do 
centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 4% em 2020, 
com intervalo de tolerância 

Projeção para 2020 está abaixo do centro da meta, de 4%.

As exportações do setor do agronegócio somaram US$ 96,8 
bilhões no ano passado. Esse valor representa 43,2% do total ex-
portado pelo Brasil, segundo o Ministério da Agricultura. Os dados 
mostram leve crescimento do setor nas exportações totais do país. 
Em 2018, essa participação havia sido de 42,3%. O destaque foi 
o comércio de milho, carnes e algodão. O milho registrou volume 

recorde de exportação, com 43,25 milhões de toneladas. O recorde 
anterior foi registrado em 2017, com 29,25 milhões de toneladas 
do cereal exportadas. A China se tornou o principal cliente da 
carne bovina brasileira. O país asiático é responsável por 26,8% 
do volume total exportado. Com isso, ultrapassou Hong Kong, 
que ficou na segundo posição, com 18,6%. A produção de milho 

na safra 2018/2019 também foi recorde, somando 100 milhões de 
toneladas, gerando um excedente exportável de milho de pratica-
mente 20 milhões de toneladas em relação à quantidade exportada 
em 2018. Já a soja teve redução de quase 10 milhões de toneladas 
nos embarques, queda que foi compensada em parte pelas vendas 
de carnes (bovina, suína e de frango), milho e algodão (ABr).

INSS: força-tarefa para 
agilizar benefícios

O INSS pôs em prática uma 
força-tarefa para colocar em 
dia os pedidos de benefícios. 
Atualmente, 1,3 milhão de 
pedidos aguardam, por mais 
de 45 dias, uma conclusão no 
requerimento. Esse é o prazo 
máximo de análise definido 
por lei. De acordo com Már-
cia Elisa de Souza, diretora 
de Benefícios do instituto, 
medidas estão sendo toma-
das para acelerar as análises 
dos requerimentos.

Além da realização de 
hora-extra por servidores 
para analisar os pedidos 
em atraso, o órgão trocou 
o sistema de marcação de 
ponto por outro, que mede 
a produtividade. Com isso, 
explicou Márcia, o INSS 
tem um maior número de 
benefícios analisados pelo 
mesmo servidor. Vários tipos 
de requerimentos aguardam 
conclusão de análise do 
INSS. São, por exemplo, 
pedidos de aposentadoria 
por invalidez, por idade – 
tanto urbana quanto rural – e 
aposentadoria por tempo de 
contribuição (ABr).
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SPC Brasil disponibiliza 
consulta ao Cadastro Positivo

O Cadastro Positivo, novo banco de dados que reúne o histórico de pagamento dos consumidores, 
entrará em operação amanhã (15)

de crédito e só podem ser 
acessadas por empresas nas 
quais o consumidor busca 
crédito. Desde meados de 
novembro do ano passado, 
mais de 120 milhões de 
consumidores vem sendo 
notificados via SMS, e-mail 
ou correspondência física 
sobre a abertura automática 
do seu Cadastro Positivo. 
Ao receber a comunicação, 
o consumidor fica apto 
a acessar o site do SPC 
Brasil (www.spcbrasil.org.
br/cadastropositivo) para 
acompanhar o seu score 
de crédito e o histórico de 
compromissos financeiros a 
partir de um login e senha 
individualizados (AI/SPC-
Brasil).

tem por segmento de em-
presas. Também poderá 
acessar o histórico conso-
lidado de compromissos 
financeiros assumidos pelo 
consumidor, como valores 
e datas de pagamento das 
faturas de cartão de crédito, 

crediário, financiamentos e 
empréstimos – desde que 
haja consentimento do pró-
prio consumidor.

As informações do Ca-
dastro Positivo servem, 
exclusivamente, para au-
xiliar o processo de análise 

Mercado reduz estimativa 
de inflação para 3,58%

de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, atualmente definida em 
4,5% ao ano pelo Copom. De 
acordo com as instituições 
financeiras, a Selic deve se 
manter nesse patamar até o 
fim de 2020. 

A projeção para a ex-
pansão do PIB se mantém 
em 2,30% para 2020. As 
estimativas das instituições 
financeiras para os anos 
seguintes, 2021, 2022 e 
2023 também continuam 
em 2,50%. A previsão do 
mercado financeiro para a 
cotação do dólar está em R$ 
4,04 para o fim deste ano e 
R$ 4,00 para 2021 (ABr).

Agronegócio brasileiro exportou US$ 96,8 bilhões em 2019


