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D - Inscrições para o “Valor Carreira”
Estão abertas as inscrições para o estudo Valor Carreira- As Melho-
res na Gestão de Pessoas 2021, realizado pela Mercer em parceria 
com o jornal Valor Econômico, que premia as empresas com os 
melhores ambientes de trabalho do país. O estudo tem como base 
oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, 
liderança responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa 
justa, carreiras atrativas, indivíduos prósperos e engajamento. A 
edição deste ano vai analisar como está a recuperação das em-
presas, que precisaram reagir a várias questões novas em 2020, 
visando compreender o que aprimoraram como prática e como 
estão planejando a gestão e estratégia de pessoas. As inscrições 
vão até 31 de julho e podem ser feitas pelo site www.mercer.com.
br/valor-carreira 

E - Turistas Vacinados
A Espanha reabriu suas fronteiras para quase todos os viajantes do 
mundo ontem (7), desde que os turistas estejam vacinados contra a 
Covid-19 com imunizantes aprovados pela UE ou pela OMS. A aplicação 
da última dose das fórmulas da Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/
AstraZeneca, Sinopharm ou Sinovac (que produz a CoronaVac) ou 
da dose única da Janssen deve ter ocorrido, ao menos, há 14 dias. No 
entanto, o Brasil não foi contemplado com a medida por ser conside-
rado um país de “especial risco epidemiológico” e os passageiros do 
país continuam vetados, mesmo que vacinados. A regra é a mesma 
para a África do Sul. Já os viajantes da Índia podem ir à Espanha, 
mas precisam cumprir um isolamento obrigatório de 14 dias. No ano 
passado, por conta da pandemia, a Espanha registrou uma queda de 
80% na entrada de turistas (ANSA).

F - Cashback & Games
Os apaixonados por games acabam de receber uma mãozinha do 
Banco do Brasil e da Visa. Desde ontem (7), as compras com cartões 
Ourocard Visa acima de R$ 300 nas lojas Microsoft Store, Nintendo 
Game Store e PlayStation Store, terão cashback de R$ 50, desde 
que feitas por cartões de pessoas físicas e na função crédito. Com 
duração até 2 de junho de 2022, o benefício é válido para utilização 
única por cartão. Para participar, basta se cadastrar na plataforma 
Vai de Visa e aceitar os termos das condições da ação. Feito isso, é 
só usar o Ourocard Visa nas lojas participantes e usar o benefício 
após a compra com valor a partir de R$ 300. O valor do cashback 
será creditado na fatura do cartão de crédito

A - Exclusão Escolar
Acaba de ser lançada a cartilha “Todos na Escola – Ações para promover 
a (re)inserção e a permanência de crianças e adolescentes no ambiente 
escolar”, que objetivo de orientar os gestores públicos no planejamento 
das estratégias de enfrentamento da exclusão escolar, além de reforçar a 
importância da implementação da busca ativa escolar de estudantes em 
todo o país. As diretrizes contidas na publicação podem ser adaptadas de 
acordo com as especificidades locais dos municípios. A cartilha orienta 
sobre a adesão à estratégia de Busca Ativa Escolar, a necessidade de 
ações intersetoriais, o papel de cada profissional no processo de busca 
dos estudantes e a elaboração de diagnósticos e de planos de ação, entre 
outros. Veja em: (https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/06/
Cartilha-TodosNaEscola_final.pdf).

B - Divulgação Científica 
O CNPq recebe, até esta quinta-feira (10), inscrições para o 41º Prêmio 
José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, que visa revelar e 
reconhecer grandes nomes que contribuem para a formação de uma 
cultura científica e para tornar a ciência, a tecnologia e a inovação co-
nhecidas da sociedade. A categoria contemplada é “Instituição e Veículo 
de Comunicação”, que premiará a instituição brasileira (de ensino e/ou 
pesquisa, centros e museus de ciência e tecnologia, órgãos governamen-
tais, culturais, organizações não governamentais e empresas públicas 
ou privadas) ou veículo de comunicação coletiva com sede estabelecida 
no Brasil que tenha tornado acessível, ao público, conhecimento sobre 
ciência, tecnologia, inovação e seus avanços. Inscrições e mais infor-
mações: (www.premiojosereis.cnpq.br/web/pjr).

C - Finanças Islâmicas
O Islamismo não é meramente uma religião, mas também um sistema 
socioeconômico e político abrangente para a sociedade islâmica. Sua 
economia refere-se a um sistema que identifica e promove ordens econô-
micas e financeiras consistentes com a Lei Islâmica, a Sharia, que proíbe 
a cobrança e o pagamento de juros. Então, como um banco islâmico, 
que não cobra juros, ganharia dinheiro? A resposta será apresentada por 
Angela Martins, CEO para a America Latina do First Abu Dhabi Bank e 
autora de “A Banca Islâmica”, primeiro livro sobre Finanças Islâmicas em 
português; e Prof. Dr. Ahmed Sameer El Khatib , professor do Instituto 
de Finanças da FECAP e autor de artigos científicos nas áreas de Islamic 
Finance e Islamic Accounting. Acontece no próximo dia 17, às 17h30, 
ao vivo pelo canal da FECAP no Youtube. Inscrições em: (https://www.
fecap.br/evento/financas-islamicas-no-brasil-desafios-e-oportunidades/). 

G - Economia Brasileira
Vários bancos globais elevaram suas projeções para o crescimento 
econômico brasileiro, depois que um índice de atividade econômica do 
Banco Central, analisado em março, sugeriu que houve expansão no 
primeiro trimestre. Com base nessa premissa, uma equipe de renomados 
economistas e analistas  compartilha suas percepções e previsões para 
o restante do ano e mais adiante no webinar “Brazil Mid-Year Econo-
mic Outlook: Perspectives and Predictions” (Panorama Econômico 
do Brasil: Perspectivas e Previsões). Organizado pela Brazil-Florida 
Business Council, Inc, o evento acontece amanhã (9), das 18h às 19h, 
com participação gratuita. Inscrição: (rsvp@brazilfloridabusiness.com). 
Mais informações: (https://brazilfloridabusiness.com/event-4325198).

H - Tecnologia das Radiações
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) recebe, até 
sexta-feira (11), inscrições para o mestrado profissional em Tecnologia 
das Radiações em Ciências da Saúde. O curso é voltado a profissionais 
que atuam em hospitais e clínicas, com radiações ionizantes e não 
ionizantes. Podem se candidatar profissionais graduados em medicina, 
farmácia e bioquímica, odontologia, física médica, biologia, química, física, 
engenharias, radiologia ou áreas afins. Objetiva tornar os profissionais 
aptos para o desenvolvimento de pesquisas, uso e implementação de 
novas técnicas ou processos com radiações para diagnóstico, terapia e 
aplicações diversas na área da saúde. Mais informações (www.ipen.br/
portal_por/portal/interna.php?secao_id=2954).

I - Energia Solar 
Novo levantamento da Absolar aponta que o Brasil acaba de ultrapassar a 
marca histórica de 9 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar 
em usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados em 
telhados, fachadas e terrenos. Desde 2012, a fonte já trouxe mais de R$ 46 
bilhões em investimentos ao país e gerou mais de 270 mil empregos acu-
mulados. O avanço da energia solar, via leilões para grandes usinas ou pela 
geração própria em residências, pequenos negócios, propriedades rurais e 
prédios públicos, é fundamental para reduzir o chamado “custo Brasil”, com 
uma energia elétrica mais competitiva aos brasileiros, reduzindo a ocorrência 
das bandeiras vermelhas na conta de luz da população e diversificando o 
suprimento de energia elétrica do país. Saiba mais em: (www.absolar.org.br).

J - Recorde de Vendas
A Jeep atingiu em maio dois recordes na sua história no Brasil. Chegou á 
sua melhor participação no mercado nacional, com 7,7% de Market share 
na indústria e o modelo Renegade bateu o recorde de vendas: foram 7.361 
unidades vendidas, o que representa cerca de 18% das vendas em seu 
segmento. O modelo é o quarto veículo mais vendido do país e, só neste 
ano, foram vendidas mais de 30 mil unidades. O Compass também continua 
líder em seu segmento, tanto no mês como no ano, e ultrapassou a marca 
de 250 mil unidades negociadas. “Mesmo com o mercado cada vez mais 
competitivo, a Jeep se mantém no topo e seus dois modelos produzidos 
em Pernambuco seguem se destacando”, afirma o diretor de Operações 
Comerciais da Jeep para o Brasil, Everton Kurdejak (ANSA).  

Conservadores 
de Botequim

O conservadorismo é 
fator essencial para 
o desenvolvimento 
maduro de uma 
sociedade

Em última instância de-
fine que as mudanças 
não serão realizadas 

de forma súbita ou irre-
fletida. Significa que toda 
mudança será realizada de 
forma gradual, ponderada 
e debatida, preservando-se 
o princípio democrático 
como pilar essencial deste 
processo. Longe de dogmas 
ou retóricas radicais, o con-
servadorismo se posiciona 
como a voz da razão e da 
ponderação diante das pai-
xões políticas que cegam a 
sociedade. 

A polarização política le-
vou o Brasil a adotar posições 
anticonservadoras. O mes-
sianismo que tomou conta da 
sociedade brasileira levou o 
país a modificar seus rumos 
de forma abrupta, realizan-
do as mudanças de forma 
intempestiva, impulsionada 
por rompantes e também 
crenças radicais, flertando 
com a autocracia e posições 
antidemocráticas. Nada mais 
longe do que significa ser 
conservador. 

Ao se apropriar do con-
servadorismo, uma safra de 
políticos de uma direita de 
corte populista, associou sua 
imagem e verniz a um mo-
vimento político que passa 
longe de suas crenças, mas 
move as massas. A política da 
prudência, que acompanha 
os conservadores, balizados 
pela estabilidade e modera-
ção, passam longe do popu-
lismo de botequim vendido 
pela direita tupiniquim. 

O dirigismo estatal, obedi-
ência messiânica e a política 
de compadrio estão a algu-
mas léguas de distância dos 
instrumentos democráticos, 
do livre mercado, da plurali-
dade de opinião e limitação 
do poder do Estado, defen-
didos pelos conservadores. O 
humor dos mercados jamais 
pode ser definido pelos rom-
pantes do líder populista, 
mas a estabilidade das regras 
deve nortear a confiabilidade 

de um país. 
Um conservador acredita 

no poder da estabilidade e 
previsibilidade institucional 
como forma de atração de 
investimento e geração de 
riqueza para a sociedade. 

Infelizmente ainda há mui-
ta confusão sobre o conser-
vadorismo, erroneamente 
associado simplesmente a 
pautas morais. 

Um conceito simplista e 
equivocado, pois confun-
de-se o princípio de que 
existe uma ordem moral 
duradoura e o fato de que 
os conservadores aderem 
ao costume, à convenção e 
à continuidade, associando 
estes fatos, de forma errada, 
a preceitos obscuros e pautas 
retrógradas e ultrapassadas, 
já vencidas pelo conservado-
rismo, que aceita a mudança 
de forma gradual e prudente. 

Conservadorismo significa 
o princípio da prudência, es-
tabilidade e previsibilidade 
aplicados na política e nas 
relações econômicas. Ali-
nha-se com democracia, li-
mitação do poder dos gover-
nos e liberdade econômica 
para os cidadãos, garantindo 
poder para a sociedade, de-
mocracia e manutenção das 
instituições. Rejeita as revo-
luções, mudanças bruscas e 
irrefletidas. 

O conservador busca uma 
sociedade ponderada, uma 
política prudente e uma 
economia estável, elementos 
que contribuem para matu-
ridade da sociedade e um 
futuro próspero, longe de 
um coletivismo involuntário 
e perto da responsabilidade 
individual. 

Populistas travestidos 
de conservadores trans-
formaram-se hoje em uma 
ameaça para a democracia, 
assim como os falsos liberais 
de ocasião, seduzidos pelo 
poder. Comprar estes opor-
tunistas pelo valor de face 
pode custar muito caro para 
nossa sociedade. 

(*) - Presidente da Fundação Liberdade 
Econômica, é coordenador da pós 

em Relações Institucionais da 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie/

Brasília, Cientista Político, mestre em 
Ação Política pela Universidad Rey 

Juan Carlos e ex-Diretor da 
Apex-Brasil e do Senado.

Márcio Coimbra (*)

SP parcela 
dívidas de 
ICMS e IPVA

O governo do estado de 
São Paulo lançou um pro-
grama que permitirá a pes-
soas e setores econômicos 
atingidos pela pandemia 
da Covid-19 parcelar dívi-
das com o ICMS e o IPVA. 
Serão beneficiadas pessoas 
físicas, empresas dos seto-
res de comércio varejista, 
bares e restaurantes, bem 
como as classificadas como 
microempresa e empresa 
de pequeno porte.

A iniciativa possibilitará 
o parcelamento em até 60 
meses de débitos de ICMS 
do ano de 2020 inscritos em 
dívida ativa, contando com 
desconto exclusivo de até 
40% em juros e multas. Os 
contribuintes pessoa física 
de IPVA terão condições 
diferenciadas para paga-
mento e parcelamento dos 
débitos inscritos em dívida 
ativa dos anos de 2017 a 
2020.

Os detalhes sobre o par-
celamento das dívidas e 
demais informações sobre 
o programa podem ser 
encontrados em (www.
dividaativa.pge.sp.gov.br/
transacao) (ABr).

A previsão do mercado financeiro para o IPCA subiu de 5,31% 
para 5,44%, na nona alta consecutiva.

Para o próximo ano, a 
estimativa de cresci-
mento do PIB passou 

de 2,25% para 2,31%. Em 
2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expan-
são do PIB em 2,50%. As 
estimativas estão no boletim 
Focus de ontem (7), pesqui-
sa divulgada semanalmente 
pelo BC, em Brasília, com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA 
deste ano subiu de 5,31% 
para 5,44%, na nona alta 
consecutiva. A estimativa 
para 2021 supera o limite da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 

Principal origem das importações brasileiras 
desde 2019, a China continuou avançando 
sobre o comércio externo brasileiro em 2020. 
Segundo levantamento divulgado pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), o país 
asiático foi responsável por 21,9% das compras 
externas brasileiras no ano passado, com avan-
ços em produtos de tecnologia. Nos últimos 
15 anos, a China apresentou uma evolução 
considerável no comércio exterior. Em 2006, o 
país detinha 8,6% das importações brasileiras. 
A União Europeia viu a participação cair de 
20,3% em 2006 para 19,1% no ano passado.

No mesmo período, os Estados Unidos 
mantiveram uma participação relativamente 
estável nas importações brasileiras, com leve 
alta de 15,7% para 17,6%, mantendo a terceira 
posição. O principal perdedor na origem das 
importações brasileiras foi a América do Sul. De 
segundo lugar em 2006, responsável por 17,6% 
das compras externas do Brasil, o continente 
caiu para o quarto lugar, com 11,4% em 2020. 

Além de aumentar as exportações para 
o Brasil, a China também passou a vender 
produtos cada vez mais sofisticados, distan-
ciando-se da imagem de exportador de bens 
industrializados de baixa complexidade. 

Ao analisar 15 setores da indústria, o le-
vantamento constatou que as importações da 
China cresceram em 11, mantiveram-se em 
três e caíram apenas em um setor.

Entre os setores com maior avanço da China 
de 2006 a 2020, estão máquinas e equipamen-
tos (de 10% para 23%); produtos químicos (de 
10% para 29%) e materiais elétricos (de 24% 
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Segundo estudo da CNI, país asiático avança 
em produtos complexos.
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Mercado eleva previsão de 
crescimento do PIB para 4,36%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram a projeção para a expansão 
da economia brasileira pela sétima semana consecutiva. A previsão para o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) subiu de 3,96% para 4,36%

para o índice é de 3,25%. O 
centro da meta de inflação 
para 2022 é 3,50% e para 
2023, 3,25%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para os dois anos. 
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
fixada atualmente em 3,5% 
ao ano pelo Copom.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
termine 2021 em 5,75% ao 
ano. Para o fim de 2022, 2023 
e 2024, a estimativa é de que 
a taxa básica encerre estes 
períodos em 6,5% ao ano. A 
expectativa para a cotação 
do dólar permaneceu em R$ 
5,30 para o final deste ano e 
de 2022 (ABr).

Nacional, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 

e o superior de 5,25%.
Para 2022, a estimativa de 

inflação foi ajustada de 3,68% 
para 3,70%. Tanto para 2023 
como para 2024 a previsão 

China ampliou liderança na origem 
de importações brasileiras

para 50%). Até segmentos nos quais o país 
asiático tinha pouca tradição conquistaram 
fatias significativas de mercado: veículos e 
automóveis (de 2% para 11%) e química fina 
(de 1% para 14%).

Para o gerente de Políticas de Integração 
Nacional da CNI, Fabrizio Sardelli Panzini, o 
crescimento do comércio com a China tem 
criado uma dependência prejudicial para 
os setores mais desenvolvidos da economia 
brasileira. Com 75% das exportações ao país 
asiático concentradas em soja, minério de ferro 
e petróleo e importando bens cada vez mais 
complexos, o Brasil tem experimentado piora 
na qualidade do comércio exterior. “Há vários 
anos esperamos a diversificação do comércio 
com a China, mas ela não vem. O máximo de 
espaço para ampliar o comércio com a China 
está na agroindústria, com mais exportações de 
carne e algum ganho de mercado”, diz (ABr).


