
Movimentações econômicas de final do ano 

rários, em decorrência da intensi-

ficação do comercio no período. 

O maior número de contratações 

deve ocorrer no setor de vestuá-

rio e de supermercados. 

A alteração na lei 6.019/74, ocor-

rida em abril de 2017, amplia o prazo 

do contrato temporário, de 90 para 

até 180 dias, podendo ser prorrogado 

por mais até 90 dias, proporcionando 

o aumento desta modalidade de vaga. 

Dos 1.168 empresários entrevistados 

pela CNDL, apenas 28% pretendem 

efetivar algum funcionário após o 

contrato.  

Esse cenário indica que tais movi-

mentações econômicas só interferirão 

temporariamente na vida dos 12,9 

milhões de desempregados, sendo 

necessário que o início do ano seja 

acompanhado de medidas efetivas 

contra o desemprego. 
 

João Vitor Villar Schibulski – 1° ano 
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Editorial 
Olá!  

É com muito orgulho, alegria e 

trabalho que chegou em suas mãos 

a 8ª Edição d’o Eco, última do ano 

de 2018.  

Por isso, nada melhor que co-

meçar com as notícias das movi-

mentações econômicas de fim de 

ano. Além disso fica o questiona-

mento, “E 2018, passou rápido ou 

voando”? Leia sobre isso no segun-

do artigo. Claro que não poderiam 

faltar as projeções para 2019.  

O humor também veio em cli-

ma de natal! Ademais, não esque-

çam da última, porém não menos 

importante: a mensagem de fim de 

ano de nossa equipe para todos vo-

cês, agradecemos por esse ano e 

pela companhia de todos! 

Boas Festas e Boas Férias! 

Nos vemos em 2019!  

     A Editora. 

E 2018, passou rápido ou voando?  
militar aos ataques do EUA à esta-

belecimentos de pesquisa e pro-

dução de armas químicas. No 

mesmo mês, vimos a prisão de Lu-

la condenado pela Lava Jato.  

Como não relembrar também 

da greve dos caminhoneiros, que 

praticamente paralisou o país em 

maio, como resultado de uma al-

teração na política de preços da 

Petrobrás. 

Na metade do ano, pudemos 

relaxar um pouco e assistir a 

França levando o troféu da Copa 

do Mundo, na Rússia.  

Em julho, começou a corrida 

presidencial que culminou na 

eleição de Jair Bolsonaro em ou-

tubro; o candidato sofreu um ataque 

a faca em plena campanha política, 

sendo que acredita-se que discordân-

cia política tenha impulsionou o ato. 

Bolsonaro assumirá em 1° de ja-

neiro de 2019.   
 

Bruna Fortunato Pereira, 4° ano 

Difícil descrever esse ano: tan-

tos acontecimentos em tão pouco 

tempo, não é?! Vamos relembrar 

rapidamente alguns dos fatos mais 

importantes de 2018.  

Iniciamos o ano acompanhando 

as notícias sobre a inelegibilidade 

do ex-presidente Lula e a situação 

do Estado do Rio de Janeiro, que 

passou por intervenção na segu-

rança pública. Com grande triste-

za, em abril assistimos a morte de 

milhares de sírios após resposta 

Em pesquisa da Confederação 

Nacional dos Dirigentes Lojistas 

(CNDL), neste Natal, prevê-se que 

aproximadamente 72% dos brasileiros 

realização gastos em compras de pre-

sentes no total de R$ 53,5 bilhões; 

isso representa um crescimento 

1,7% menor que o ano anterior, sendo 

que o setor mais atingido é o comer-

cio varejista.  

Aliado a isto, tem-se o 13º salá-

rio que deve beneficiar 84,5 milhões 

de trabalhadores rendendo cerca de 

R$ 211 bilhões, segundo dados do 

Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconô-

micos (Dieese). 

Já segundo outra pesquisa, re-

alizada em setembro para o res-

tante do ano, pela Associação 

Brasileira do Trabalho Temporário 

(Asserttem), estima-se a abertura de 

434,4 mil vagas para trabalhos tempo-
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Projeções Econômicas para 2019 
Na conjuntura em que o país se 

encontra e considerando a transição 

para o governo que assumirá no ano 

de 2019, sinalizam-se mudanças que 

influenciarão, também, os rumos que 

a economia brasileira irá tomar.  

Para o próximo ano, entre as previ-

sões divulgadas no Boletim Focus,  

realizadas pelo Banco Central do Bra-

sil, há o aumento do saldo da Balança 

Comercial, do Investimento Estran-

geiro e da Dívida Líquida.  

É apresentada estabilidade tanto 

para a meta da Taxa Selic quanto para 

o índice de crescimento do PIB; Já as 

expectativas são de que a Taxa de 

Câmbio sofra pequenas elevações. 

Ademais, a equipe responsável 

pelo boletim aponta para uma dimi-

nuição do Índice de Preços ao Consu-

midor Amplo. Já a Produção Indus-

trial do país tende a crescer, mas a 

taxas menores que as registradas ante-

riormente. 

O Boletim Focus pode ser acessa-

do no site do Banco Central, sendo 

um relatório de mercado publicado 

semanalmente com previsões forma-

das por um grande conjunto de ana-

listas financeiros.  
 
 

Maria Eloísa da Silva Pauli 1º ano 

PARTICIPE DO NOSSO INFORMATIVO! 
Deseja escrever algum artigo para colaborar com o nosso jornal? Ganhar horas? Entre em 

contato conosco através do e-mail:  u n i o e s t e . o e c o @ g m a i l . c o m ou  

pelo Facebook: w w w . f a c e b o o k . c o m / e c o u n i o e s t e c v e l . 

Pesquisa: Larissa Camila dos Santos, 4º ano 

Humor:  Sobre ciclos...  

Mais um ano sepassou e, para nós, foi uma alegria enorme 

poder noticiar e compartilhar momentos com você, leitor(a).  

A Economia e a vida são feitas de ciclos... Em certos mo-

mentos, estamos sorridentes, “surfando na crista da onda” - é a 

prosperidade, momento de expansão; em outros, estamos no 

fundo do vale sombrio, são recessões e retrações que desolam 

nossos planos, tiram-nos o tapete. 

Porém, a história nos mostra que nem um nem outro per-

duram, todos esses momentos passam. No fim, o que importa 

são os aprendizados, inovações e ideias levados para as próxi-

mas jornadas. 

Nesse sentido, quando mais um ciclo se encerra, desejamos 

que você possa sentir gratidão, tal como sentimos após oito 

edições d’O ECO neste ano; que possa ter coragem e resiliên-

cia para os próximos ciclos e que possa sempre se conhecer 

para sonhar e realizar seus sonhos em 2019. Carregue a certe-

za que estaremos aqui, com as edições mensais do nosso infor-

mativo e com novidades!  

Boas festas e um feliz 2019! Até lá! 
 

Equipe Jornal O ECO 

Datas importantes de 2019 

05, 06 e 07 de fevereiro 

REQUERIMENTO ONLINE DE 

MATRÍCULA DE VETERANOS 
 

18 de fevereiro 

INÍCIO DAS AULAS 
 

29 de junho 

FIM DO PRIMEIRO SEMESTRE 
 

30 de junho a 21 de julho 

FÉRIAS 
 

22 de julho 

INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE 
 

30 de novembro 

FIM DAS AULAS 
 

Para detalhes, consulte o Calendário Acadêmico. 


