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São Paulo, sábado a terça-feira, 23 a 26 de janeiro de 2021

De Truman a Trump:
como a economia se comporta
com cada partido no poder

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Aurora Boreal: Uma descoberta
além das cores
Renata Aguilar – Rafael Limaverde (Ilustr)
– Edicon – A emérita professora, sempre dedicada
a descobrir novas maneiras de atrair a atenção de
alunos e fixar-lhes aprendizado, lastreou-se num real
personagem – Marco Brotto – “fissurado” em caçar o fenômeno
Aurora Boreal, onde ele estivesse ocorrendo. A partir de suas
fotos e relatos, ficcionou aventuras para não só explicar, mas sim,
atrair os infantes – adultos também – para pesquisar e descobrir
mais sobre essa reação colorida. As belíssimas ilustrações dão
um caráter ainda mais bucólico à obra, permitindo pleno enlevo.
Imagine-se passeando em terras vikings! Simplesmente fascinante! Pequenos alfabetizados e sensíveis adultos adorarão.

Pais corajosos: Como impor limites
amorosos e proteger seu filho

Os ciclos de expansão (Booms) e retração (busts) da economia são
característicos dos sistemas capitalistas.

o fim da Guerra Fria. Já os acontecimentos que levaram a economia para
baixo no século XX foram marcados
pelo escândalo de Watergate e embargo
ao petróleo do Oriente Médio.
Com o ataque às torres gêmeas em 11
de setembro de 2001, logo no início do
mandato de George W. Bush, reflexos
foram sentidos durante todo seu governo, quando a economia entrou em
colapso com a Guerra contra o Iraque
e a Crise Financeira Global (GFC) de
2008. Mais recente, no governo Trump,
a Guerra comercial com a China e
a crise sanitária da Covid-19 foram
causadoras de perdas nos mercados
americanos.
Já os governos democratas, costumam ter ciclos econômicos mais
longos. Os principais acontecimentos
que marcaram as gestões Democratas
no século XX foram o próprio fim da II
Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã.
Sob a liderança de Bill Clinton, os Estados Unidos passaram por um período
de boom econômico com o crescimento

tecnológico. O lançamento do Google
e a bolha da Internet são exemplos
dessa época.
Após um período conturbado, o presidente Barack Obama nos primeiros
meses no poder, assina a liberação de
um pacote de US$ 787 Bilhões para
estimular a economia muito debilitada
pela Crise Financeira Global, trazendo estabilidade para o mercado. Em
números, Republicanos passaram
por sete períodos de expansão e dez
períodos retração. Já os Democratas
têm na conta dois grandes períodos
de boom e cinco momentos nos quais
o mercado recuou.
As variáveis para o mandato do presidente eleito Joe Biden ainda estão
muito abertas, tornando qualquer
projeção em pura especulação. Porém,
se a História servir de parâmetro, os
mercados terão um período de estabilidade, só não se sabe se em alta ou
em recessão.
(*) - Fonte: (https://hellostake.com/).

O setor alimentício está lidando com consumidores mais
engajados em prepararem suas próprias refeições. Além
disso, há uma nova realidade nos padrões de consumo
e o setor alimentício tem algumas possibilidades para
fomentar os negócios, desde que priorizem o consumidor.
Essas são algumas das conclusões da pesquisa “Quando
a sorte não é uma estratégia” (When luck is not a strategy,
em inglês), conduzida pela KPMG com consumidores dos
Estados Unidos. “A pesquisa reforça o que já havíamos visto
em pesquisas anteriores da KPMG, sobre como a pandemia
está mudando os hábitos alimentares dos consumidores e
destaca como as organizações do setor alimentício podem
operar melhor nesse cenário.
O conceito de que o ‘lar’ é o novo centro de convivência está se fortalecendo cada vez mais, fazendo com que
para essa parcela da população que está vivendo mais em
casa, a alimentação caseira seja cada vez mais presente.
O momento é crucial para as organizações entenderem
os novos hábitos e rever suas categorias, se adaptando a
novos padrões de consumo, movendo-se de porções para
consumo individual para porções familiares.
E ainda vemos outras oportunidades para serem exploradas tanto no Brasil como na América do Sul, pois os
consumidores daqui fazem uso intensivo de tecnologia,
dispositivos móveis e aplicativos de entrega”, afirma
Fernando Gambôa, sócio-líder de Consumo e Varejo da
KPMG no Brasil e América do Sul.
A maioria (67%) dos respondentes da pesquisa revelou
que, mesmo após o fim das medidas restritivas, o hábito de
consumir ou preparar refeições em casa continuará. Hoje,
esse número é de 77%. A pesquisa também destacou a
preferência pelo delivery e pela retirada em loja, com 33%
dos respondentes afirmando que esta é a maneira pela qual
estão recebendo os alimentos. Já 28% dos entrevistados
apontaram que optam por retirar os alimentos em loja.
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Covid-19 mudou hábitos alimentares
e criou novas oportunidades

Haim Omer e Heloisa Fleury – Ágora – Seguramente, a educação dos filhos, qualquer que seja a faixa
etária, sempre foi a “pior”, incessante preocupação
dos pais e ou responsáveis. Em tempos atuais – redes
sociais, etc – tal problema avolumou-se em proporções
gigantescas. A insegurança paira na larga maioria dos lares. As
escolas são acionadas como recurso extensivo familiar. Ok, seus
problemas não acabaram, todavia, essa dupla de “feras” reconhecida
internacionalmente, trouxe à luz um vasto e profundo material que
orientará para um possível exitoso proceder, que propiciará uma
convivência sem receios, culpas ou qualquer desvio. Imprescindível
para pais, responsáveis, professores e profissionais de psicologia.

Pacientes que Curam: O cotidiano
de uma médica do SUS
Júlia Rocha – Civilização Brasileira – A doutora,
que também é cantora, compositora e demais atributos/tarefas, desfila casos reais nos quais atendeu
pessoas, no SUS, com uma impressionante diversidade. Sua demonstração de carinho, atenção quase afetuosa,
rasgando paradigmas, dará conta ao leitor de uma profissional da
saúde dedicada ao bem estar do próximo. Tomara jamais perca
essa rara qualidade! Seus mais de dez anos de prática, sempre
voltados à periferia, sua honrosa bandeira, valeram um “baú”
contendo queixas e soluções, algumas com características e
finais inesperados. Interessante o enfoque da troca de situações
e mútuo aprendizado – médico X paciente. Deve ser lido por
médicos, jovens e qualquer pessoa que deseje inteirar-se de seus
direitos, e por que não, suas obrigações. Um belo trabalho, que
deveria ser amplamente propalado e seguido!!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de ABERTURA de Licitação – Concorrência nº. 001/2021;
Objeto: Contratação de sistema pedagógico de ensino com fornecimento
de material didático, para alunos e professores - Abertura: 15/03/2021
às 09:00 horas. Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça
Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital
estará disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br,
podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.
Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

O hábito de consumir ou preparar
refeições em casa continuará.

“Os dados da pesquisa também evidenciam que, para
o setor alimentício, as alterações no comportamento do
consumidor possibilitaram o crescimento de receitas e
negócios, revelando uma nova possibilidade estratégica
para esse mercado. Ou seja, além das tendências, os novos
padrões de consumo impulsionados pela nova realidade
fazem com que as empresas do setor alimentício tenham
uma janela de oportunidades para o avanço dos negócios
desde que consigam se adaptar às novas tendências”,
afirma Mauricio Godinho, sócio-diretor líder de Alimentos
de Bebidas da KPMG no Brasil.
As diferenças também se destacam quando os entrevistados são classificados por local de trabalho: os que
trabalham em casa têm menor probabilidade de preparar
refeições (63%). Em todas as refeições, no entanto, o
pedido de refeições para entrega em casa ou de comida
para viagem diminuiu durante a pandemia. Fonte: (www.
kpmg.com.br).

SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM
GRANDE DO SUL – UASG 928145
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 001/2021; Objeto:
Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e cessão de uso
mensal de software para automação da coleta de leituras com impressão simultânea
de faturas, pelo período de 12 meses - Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2021
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura
das Propostas: 04/02/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
– UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 004/2021; Objeto:
Registro de Preços para aquisição de insumos para os animais do Canil Municipal
e também para os animais resgatados e/ou apreendidos, pelo período de 12 mesesEntrega das Propostas: a partir de 26/01/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 05/02/2021 às
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br
- Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.
8ª Vara Cível do Fórum de Guarulhos/SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº
0024316-89.2020.8.26.0224O(A) MM. Juiz de Direito da 8ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de
São Paulo, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)
Maurício Azevedo Santana e Márcia Aparecida Azevedo Santana que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por Cleber Dahir. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 52.080,78 (Até 10/2020), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade Guarulhos
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ara entender como os governos
Democratas e Republicanos
influenciaram os índices norte-americanos, um levantamento feito pela
Stake (*), plataforma recém-chegada
ao Brasil que conecta investidores de
fora dos Estados Unidos ao mercado
americano, elenca as principais altas e
quedas na economia com cada um dos
partidos no poder, de Truman a Trump.
Antes de mais nada, é preciso
entender como funcionam os ciclos
financeiros. Os ciclos de expansão
(booms) e retração (busts) da economia são característicos dos sistemas
capitalistas e ocorrem ininterruptamente. Durante os booms, a economia
cresce, os empregos são abundantes e
os investidores têm grandes retornos
do mercado. Do lado oposto, durante
os busts, a economia encolhe, diminuem-se as oportunidades no mercado
de trabalho e os investidores perdem
dinheiro.
Os ciclos boom-bust duram por períodos e proporções variadas. Com isso
em mente, podemos traçar um paralelo
destes ciclos na bolsa americana em
governos republicanos, democratas
com seus pontos de virada. Desde o
fim da II Guerra Mundial em 1945, os
Estados Unidos experimentam uma
alternância de poder, tendo eleito onze
presidentes Democratas (contando
com Biden) e onze Republicanos no
período. Analisando essa linha do
tempo, alguns resultados interessantes
se destacam.
Os governos republicanos são marcados por grande volatilidade de ciclos
econômicos. Os eventos que tiveram
maior influência na expansão durante o
período que o partido esteve no comando, foram impulsionados por eventos
e políticas locais e globais como o fim
da Guerra da Coréia, início da corrida
espacial, Olímpiadas de Los Angeles e
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As eleições dos Estados Unidos geraram muito assunto em 2020, coroando a vitória de Joe Biden
do Partido Democrata, que assumiu seu lugar como 46º presidente do país. Ao redor do mundo, as
Bolsas de Valores são afetadas por movimentos políticos e na bolsa americana não é diferente

5

