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O 1º semestre deixou 
dívidas?

O primeiro semestre já 

se foi e é chegada a hora 

de nos perguntarmos: 

alguma dívida foi 

contraída nesse período? 

O fi m das férias de julho 
nos faz reparar que já 
estamos rumo ao fi nal 

de ano e que esse é o momento 
ideal para ser feita uma análise 
de como andam as fi nanças 
pessoais e concluir se está ou 
não no vermelho.

Dados como a alta quantida-
de de cheques sem fundo e a 
inadimplência revelam que nem 
tudo está fl uindo corretamente 
no quesito planejamento para 
algumas pessoas. Por conta 
disso, agora é a hora de colo-
car as contas em dia para que 
os próximos seis meses sejam 
tranquilos e 2014 não comece 
com os mesmos problemas.

O balanço fi nanceiro pode ser 
feito por meio de uma planilha 
que contenha os principais 
gastos obtidos desde o início 

do ano. Dessa forma, deve 
ser analisado quanto de bens 
supérfl uos você adquiriu para 
não repetir a dose no segundo 
semestre. Outra dica é que, 
para as dívidas contraídas em 
longo prazo - especialmente 
em cheques, carnês e cartões 
de crédito -, recomenda-se a 
checagem do prazo de venci-
mento desses débitos, evitando 
ao máximo que fi quem contas 
para os últimos meses.

Entrar em situação de en-
dividamento é algo que tira 
o sono de qualquer pessoa, 
não importando quem está 
no vermelho. Por isso, o mais 
indicado é que se tenha bom 
senso, não se deixando levar 
por atos impensados. É indis-
pensável que seja realizada 
essa avaliação, evitando, desse 
modo, o acúmulo de dívidas 
para o fi nal de ano, época que 
sempre queremos um dinheiro 
extra para gastar.

(*) - É fundadora e diretora respon-
sável pela Fharos Assessoria Empre-

sarial (www.fharos.com.br).

Dora Ramos (*)
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A - Mostra Competitiva
Estão abertas as inscrições para o 8º Festival Cine Favela de Cinema. 
Os interessados em participar da Mostra Competitiva, cujo tema é livre, 
devem se inscrever no site (www.festivalcinefavela.com.br). Podem 
participar fi lmes de todos os gêneros e formatos, com duração de até 90 
minutos (incluindo tempo dos créditos), que tenham sido realizados a 
partir de 2010. O melhor fi lme será eleito pelo público e receberá prêmio 
em dinheiro. Mais informações em (www.cinefavela.org.br). 

B - Image Cup 
A equipe “Flying Ship” – formada por alunos da Faculdade de Ciências 
da Unesp de Bauru – ganhou um prêmio de 50 mil euros na 11ª compe-
tição mundial Imagine Cup, realizada em São Petersburgo, na Rússia. O 
grupo do Laboratório de Tecnologia da Informação Aplicada participou 
do evento promovido pela Microsoft com 800 estudantes do mundo 
inteiro, com o projeto “Callvenient”, um aplicativo para o serviço Skype. 
O prêmio recebido é o de maior valor da competição. 

C - Orçamento de Compras
A Parizi Jeans for Kids, referência no segmento jeanswear infanto-
juvenil, acabou de lançar um novo site. De fácil navegação, há links que 
levam aos catálogos das coleções, ao making of, e até inova com uma 
loja virtual especialmente voltada para os lojistas, que podem inclusive 
realizar orçamentos de forma rápida e prática. O site conta ainda com 
um blog de moda e de variedades de interesse do público consumidor 
da marca, especialmente a galera teen. Vale conferir em (www.parizi-
jeans.com.br). 

D - Copos Personalizados 
Em comemoração ao Dia dos Pais, o Shopping Metrô Santa Cruz prepa-
rou uma ação inusitada para que pais e fi lhos possam brindar esta data 
especial. A cada R$ 200,00 em compras realizadas entre os dias 1º e 11 
de agosto, os consumidores ganharão um kit com dois caballitos (copos 
para Tequila) personalizados. A campanha especial tem a parceria da 
Chilli Beans intitulada “Um Brinde ao Dia dos Pais (www.shoppingme-
trostacruz.com.br). 

E - Educação Especial
O Laboratório de Aprendizagem Humana, Multimídia Interativa e 
Ensino Informatizado (Lahmiei), vinculado ao Departamento de 

Psicologia da UFSCar, está com as inscrições abertas para o curso 
de pós-graduação em Educação Especial. Voltado a profi ssionais da 
área da educação e da saúde, o curso será presencial, com aulas aos 
sábados e terá duração de 18 meses. Mais informações (www.lahmiei.
ufscar.br/index_port.html). 

F - Patrocínio Esportivo
A Oi e o Oi Futuro anunciam a abertura das inscrições para o edital do 
Programa Oi de Patrocínio Esportivo Incentivado. O foco são projetos que 
promovam a inclusão social por meio do Esporte, e tem como premissa 
que o acesso ao desporto e ao paradesporto é um direito e bem cultural. 
Os projetos devem atender a populações em situações de vulnerabili-
dade, com foco em jovens, adolescentes e crianças, sendo capazes de 
mobilizar e integrar comunidades e segmentos sociais, e deverão ser 
iniciados em 2014. Informações (www.oifuturo.org.br).

G - Mudança Organizacional 
A Dynamica Consultoria realiza, nos dias 26 e 27 de setembro, o seminário 
“Diálogos 2013 – Conduzindo Mudanças Organizacionais”. Terá uma pro-
gramação diferenciada integrando painéis temáticos, palestras, estudos 
de casos, debates e ofi cinas, além de uma exposição com desenhos de 
humor baseados nos principais temas da Gestão de Mudança Organiza-
cional. Mais informações (www.dynamicaconsultoria.com.br). 

H - Festa da Achiropita
O mês de agosto é marcado pela festa italiana mais tradicional de São 
Paulo, no bairro do Bixiga. A festa de Nossa Senhora da Achiropita faz 
parte do calendário turístico da cidade e a Selmi - uma das maiores 
indústrias alimentícias do País e detentora das marcas Renata e Galo 
- patrocina o evento pelo terceiro ano consecutivo. Nesta edição, a 
empresa vai doar 17 mil quilos de farinha de trigo e mais de 12 mil qui-
los de macarrão da marca Renata para a elaboração dos pratos (www.
achiropita.org.br) tel. 3106-7235. 

I - Foco em Mergulho
Costa Rica, Cozumel, Los Roques e San Andres, que possuem clima 
estável durante quase todo o ano, estão no roteiro dos pacotes com foco 
em mergulho, que incluem passeios em ilhas, mergulhos embarcados 
(lastro, cinto e cilindro) e demais equipamentos. Temperatura agradável, 
céu claro e limpo, além de um belo mar cor verde-esmeralda de tirar 

o fôlego. Este cenário mágico é um convite para curtir a programação 
especial de mergulho nas Américas. Mais informações tel. 3816-9666 
(www.vectraviagens.com.br). 

J - Aprendiz Legal
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com mais de mil 
vagas abertas para aprendizes em várias áreas de atuação na capital. Os 
jovens selecionados participarão do Programa Aprendiz Legal. Durante 
o programa, os aprendizes participam das atividades normais na empre-
sa e um dia na semana recebem capacitação teórica ministrada pelos  
instrutores do CIEE. Mais informações (www.ciee.org.br).

K - Processo Judicial
Já estão abertas as inscrições para a Fenalaw 2013, que acontece entre 
os dias 15 e 17 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca. Além 
da exposição, que contará com cerca de 60 estandes, o evento conta, 
ainda, com o mais prestigiado Congresso do setor. Entre os assuntos, 
estão as inovações legislativas, as Consequências do Processo Judicial 
Eletrônico e o relacionamento entre escritórios e departamentos jurí-
dicos. Informações: tel. 3017-6888 (www.fenalaw.com.br).

L - Novo Centro Comercial
A cidade de Guarulhos recebeu um novo centro comercial. O Shopping 
Pátio Guarulhos, um empreendimento do Grupo Sonda, com mais de 100 
lojas. Reunindo diversas marcas do varejo nacional, internacional e de 
alimentação, o Shopping terá ainda serviços como academia de ginástica, 
lazer com cinema digital, estacionamento com mais de três mil vagas 
e ainda a loja Sonda Supermercados, com área de vendas de 4.350m². 
Mais informações (www.shoppingpatioguarulhos.com.br).

M - Stock Car
O Instituto Ayrton Senna, em parceria com a Raízen, licenciada da marca 
Shell no Brasil, apresentam o Concurso Cultural “Você na pista. Senna 
no coração”. Os autores das respostas mais criativas vão dar uma volta 
rápida em circuitos onde acontecem provas da Stock Car. Além disso, 
poderão assistir à corrida, com um acompanhante, no camarote da Shell 
Racing no circuito. Acesse a página  (www.facebook.com/ofi cialayrton-
senna) e responda a pergunta: “O que vai fazer essa volta rápida ser 
tão especial para você?”. 

N - Infecção em Maternidade 
No auditório do Hospital e Maternidade Santa Joana acontece, no dia 
10 de agosto, a 14ª Jornada de Controle de Infecção em Maternidade. 
E se tratando de maternidades se torna um desafi o ainda maior, pois 
elas contam com ambientes como UTIs Neonatal, em que muitas vezes 
se encontram bebês prematuros extremos, que dependem 100% de 
assistência médica e tecnológica. Informações tel. 5080-6068 (www.
hmsj.com.br/jornadacontroleinfeccao).

Brasília – A projeção de ana-
listas de instituições fi nanceiras 
pesquisadas pelo Banco Central 
(BC) para a infl ação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
caiu pela terceira semana se-
guida. Desta vez, a estimativa 
passou de 5,80% para 5,75%. 
Para 2014, a estimativa foi 
reduzida de 5,90% para 5,87%. 
As estimativas estão acima do 
centro da meta de infl ação, 
4,5%, e abaixo do limite supe-
rior de 6,5%.

A projeção para a taxa bási-
ca de juros, a Selic, segue em 
9,25% ao ano, ao fi nal de 2013. 
Para o fi m de 2014, a mediana 
(desconsidera os extremos nas 
projeções) das expectativas 
caiu de 9,50% para 9,38% ao 
ano. Atualmente, a Selic está em 

Para 2013, é esperado um 
aumento de 6% a 7% nas 
vendas para a data, uma 

média estável em comparação 
ao mesmo período de 2012, que 
fi cou em 6%. O ticket médio 
de compra será de R$ 80,00 a 
R$110,00.

A data comemorativa é a de 
menor expressão no calendá-
rio das vendas, o que explica o 
pequeno crescimento frente à 
infl ação do período. “A infl ação 
e as recentes manifestações pro-
vocaram um recuo nas vendas, o 
comportamento dos consumido-
res no período servirá para que 
os lojistas avaliem a tendência 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Luiz Fernando Nóbrega – Gestão 2012-2013
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909; tel.: 11 3824.5400
Fax: 11 3824-5486; e-mail: comunicacoes@crcsp.org.br; site: www.crcsp.org.br

IX ENCONTRO NACIONAL DA 
MULHER CONTABILISTA

SERÁ EM NOVEMBRO

O IX Encontro Nacional da Mulher Contabilista será realizado 
de 27 a 30 de novembro de 2013. Idealizado pelo CRC SP e 
pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade), este evento é 
inovador e acontecerá a bordo do navio MSC Preziosa. 

“Mulher Contabilista, bem-vinda ao futuro!” é o lema desta 
edição. Na programação, estão as palestras “Proatividade, 
Cidadania e Ação Empresarial” e “A Somatização das Emoções”, 
o painel “Prevenção e Mitigação de Riscos Profissionais” e o talk 
show “As Mulheres que fazem a Diferença”.

O embarque será em Santos e o roteiro previsto inclui paradas 
em Búzios e em Ilhabela. O desembarque será no dia 30, às 7h, 
em Santos.

Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo site do 
evento – www.encontromulher.com.br. Em seguida, deve-se 
adquirir o pacote do cruzeiro.

As  agências   oficiais  são  a  Majestur (11 3024.5050 
- vendas@majestur.com.br), Tribeca (51 3076.7002 -                                         
reservas@tribecaturismo.com.br) e Mendes Tur (13 3208.9000 
- filial@mendestur.com.br).

ENCONTRO NACIONAL DE
JOVENS LIDERANÇAS CONTÁBEIS

Com foco nos profissionais do futuro, o CFC e o CRC SP 
idealizaram também o Encontro Nacional de Jovens Lideranças 
Contábeis, a ser realizado no mesmo navio. Este Encontro será 
nos dias 28 e 29 de novembro de 2013, porém as datas de 
embarque e desembarque são 27 e 30, respectivamente.

As palestras “Liderança – O Instinto do Sucesso”, 
“Lideranças Vitoriosas”, “Todo Nós Nascemos Vencedores” e 
“Empreendedorismo” estão na programação. O lema do evento é 
“Venha navegar com a gente rumo ao futuro!”.

O valor da inscrição do Encontro é R$ 200 e as cabines 
quádruplas saem a partir de R$ 1.219 por pessoa.

Para mais informações, acesse o site jovens.cfc.org.br.

Liquidações tendem a movimentar 
vendas de Dia dos Pais

das vendas nesse segundo se-
mestre”, afi rma o presidente da 
Federação, Mauricio Stainoff.

Uma das apostas para os 
lojistas são as liquidações de 
inverno. Muitas lojas aproveita-
rão o período para oferecerem 
descontos, o que deixa os co-
merciantes mais otimistas para 
as vendas, e tende a melhorar o 
consumo por estar diretamente 
ligado ao período de queda de 
preços. Os produtos que mais 
puxarão as vendas serão os ele-
trônicos. Outros artigos, como 
os de confecção, calçados e 
artigos em couro também serão 
bem procurados.

Uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado aponta que os lojistas 
do estado estão cautelosos neste Dia dos Pais, mesmo com a movimentação das liquidações de inverno

Mauricio Stainoff, presidente da Federação das Câmaras

 de Dirigentes Lojistas.
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instituições fi nanceiras para 
o crescimento da economia, 
este ano, caiu pela décima se-
mana seguida. De acordo com 
a pesquisa semanal do Banco 
Central ao mercado fi nanceiro, 
a estimativa para a expansão do 
PIB, desta vez, passou de 2,31% 
para 2,28%. Para 2014, também 
houve redução, de 2,80% para 
2,60%.

A estimativa para a expansão 
da produção industrial passou 
de 2,23% para 2,10%, este ano, 
e segue em 3%, em 2014. A 
projeção para a relação entre a 
dívida líquida do setor público e 
o PIB segue em 35%, este ano, 
e em 34,9%, no próximo ano. A 

Cai a estimativa para o PIB
expectativa para a cotação do 
dólar subiu de R$ 2,20 para R$ 
2,24, no fi nal deste ano, e segue 
em R$ 2,30, ao fi m de 2014.

A previsão das instituições 
fi nanceiras para o superávit 
comercial caiu de US$ 6 bilhões 
para US$ 5,85 bilhões, neste 
ano, e foi mantida em US$ 8 
bilhões, em 2014. Para o dé-
fi cit em transações correntes, 
a estimativa foi mantida em 
US$ 75 bilhões, este ano, e foi 
ajustada de US$ 78,95 bilhões 
para US$ 80 bilhões, em 2014. A 
expectativa para o investimento 
estrangeiro direto foi mantida 
em US$ 60 bilhões tanto para 
2013 quanto para o próximo 
ano (ABr).

A estimativa para a expansão da produção industrial

passou de 2,23% para 2,10%

Queda na estimativa
para infl ação

8,50% ao ano. A pesquisa do BC 
também traz estimativa para a 
infl ação medida pelo IPC-Fipe, 
que foi ajustada 4,68% para 
4,57%, este ano, e de 5,04% 
para 5,35%, em 2014.

A projeção para o Índice Geral 
de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) caiu de 4,96% 
para 4,94%, este ano, e segue 
em 5,50%, em 2014. Para o Ín-
dice Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M), a estimativa permane-
ce em 5%, este ano. Para 2014, 
houve ajuste de 5,47% para 
5,50% (ABr).

Recife – O ministro da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação, 
Marco Antonio Raupp, voltou 
a estimular empresas para in-
vestir em inovação, em palestra 
feita ontem (22) na 65ª Reunião 
da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). 
“Temos que aumentar os in-
vestimentos em pesquisas do 
meio empresarial. Não é só a 
academia, por meio das uni-
versidades, ou o governo, por 
seus institutos, que desenvolve 
inovação. As empresas também 
desenvolvem. Os exemplos dos 

países mais desenvolvidos do 
mundo nos colocam assim: a 
empresa têm que fazer pesqui-
sa”, disse Raupp.

Com orçamento de 12,7 
bilhões para investimentos 
neste ano, o ministro conside-
ra positivo o atual cenário no 
setor. Este ano, os recursos da 
pasta superam em mais de R$ 
4 bilhões os do ano anterior. 
“Estamos vivendo um ambien-
te favorável ao crescimento e 
à expansão das atividades de 
ciência e tecnologia no Brasil”, 
afi rmou (ABr).

Empresas têm que pesquisar
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