
Por que existem tão 
poucos cães-guia

no Brasil?

Hoje, dia 25 de abril, 

é celebrado o Dia 

Internacional do Cão-

Guia 

A data representa uma 
oportunidade para re-
fl etirmos sobre a reali-

dade desses animais no país. 
Segundo dados divulgados em 
2015 pela Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), realizada pelo 
IBGE em parceria com o Minis-
tério da Saúde, o Brasil possui 
aproximadamente 7 milhões 
de habitantes com algum tipo 
de defi ciência visual. 

Desses, 1 milhão têm limita-
ção intensa ou muito intensa e 
são impossibilitados de realizar 
atividades rotineiras.

Embora haja uma enorme 
necessidade, a Secretaria 
Especial de Direitos Huma-
nos, do Ministério da Justiça, 
estima que existam menos de 
duzentos cães-guia em terri-
tório nacional. A causa desse 
número reduzido é a ausência 
dessa cultura, motivada por 
alguns fatores como o baixo in-
vestimento para o treinamento 
dos animais e, principalmente, 
pela falta de famílias voluntá-
rias para recebê-los durante o 
período de socialização.

Muitos não sabem, mas a 
preparação desses cães não é 
simples, e vai muito além de 
um treinamento temporário: 
desde os três meses de vida 
até por volta de um ano e 
meio, o animal precisa conviver 
com uma família, que se torna 

responsável por apresentá-lo 
às mais variadas situações do 
dia a dia, como lazer, viagens, 
transporte público e a convi-
vência com crianças. 

As famílias socializadoras 
precisam seguir uma série de 
procedimentos; sobretudo, 
passar grande parte do dia 
com os cães. Isso é imprescin-
dível para que a socialização 
seja feita corretamente e o 
defi ciente visual receba um 
animal capacitado a guiá-lo em 
qualquer situação.

Ao fi nal do período de adap-
tação, o cão é devolvido para 
o centro de treinamento, onde 
aprende os comandos básicos 
para assumir o seu papel junto 
ao defi ciente visual. A partir 
daí, ele passa a usar a guia e 
peitoral com alça rígida, equi-
pamentos que servem para 
comunicação com o humano. 
Dessa forma, o pet vai assimilar 
que está trabalhando quando 
usar o acessório e que, quando 
não estiver, pode brincar e fi car 
à vontade.

Quando o cão já está habitua-
do aos novos equipamentos e 
comandos aprendidos, inicia-
-se uma nova etapa: a adapta-
ção junto ao seu futuro dono, 
o defi ciente visual, com quem 
vai conviver muitos e muitos 
anos – há casos de animais 
que atuaram como guias até 
os 12 anos. 
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A - Trabalho Voluntário
O programa ‘Escreve Cartas’ do Poupatempo Santo Amaro abre seleção 
para quem deseja se dedicar ao trabalho voluntário. São 15 vagas dispo-
níveis para quem quiser trabalhar auxiliando pessoas com difi culdades 
em ler e escrever. São duas horas por semana para atender cidadãos 
que procuram o serviço para redigir cartas, preencher formulários e até 
mesmo elaborar currículos. Atualmente, o ‘Escreve Cartas’ funciona nas 
unidades do Poupatempo de Santo Amaro, Itaquera e São Bernardo 
do Campo. Para participar, é necessário ter boa caligrafi a, dedicação e 
respeito ao próximo. Os voluntários precisam de disposição, paciência, 
saber guardar sigilo do que escrevem e manter uma postura neutra 
durante a redação. Inscrições no Poupatempo Santo Amaro, ou pelo 
tel. (11) 2859-3124. 

B - Observação de Aves
Entre os dias 18 e 20 de maio, o Instituto Butantan recebe o Encontro 
Brasileiro de Observação de Aves (Avistar). A programação inclui pa-
lestras, ofi cinas, exposições, jogos para crianças, concurso literário e 
diversas outras atividades. As palestras tratarão de temas como “Ovos 
de aves brasileiras”; “A conservação do bicudinho-do-brejo-paulista”; 
“Ecoturismo, um Brasil de oportunidades”; “Ciência Cidadã: Conceito e 
perspectivas”; “A fotografi a de natureza no Brasil”; e “Aves e segurança 
aeroportuária”, entre outros. Avistar é um evento aberto ao público, 
sem necessidade de inscrição para visitar o evento, a feira, exposições 
e atividades. Os participantes do congresso devem fazer a inscrição 
pela internet para terem acesso às salas de conferências e direito ao 
certifi cado. Mais informações: (www.avistarbrasil.com.br/av18). 

C - Multinacional Alemã
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, abre seu 
processo seletivo para o Programa de Estágio. As vagas são para quatro 
cidades: São Paulo, Jundiaí, Itapevi e Diadema. É voltado aos estudantes 
do penúltimo ano de graduação dos cursos de Administração, Engenha-
ria, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comércio 
Exterior e áreas afi ns. É preciso ter inglês intermediário ou avançado 
e conhecimentos em informática. As inscrições podem ser feitas até o 
dia 31 de maio pelo site (https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/
henkel/#programa).

D -  Turismo de Luxo
O turismo de alto padrão apresentou nos últimos anos, apesar da crise, 
números crescentes. A constante expansão do setor exige de seus   pro-
fi ssionais conhecimento técnico e percepção das mais novas tendências. 
A Promonde Food+Travel Marketing e a Boarding Gate realizam no dia 
22 de maio, na Unibes Cultural (R.Oscar Freire, 2500), o Fórum Turismo 
de Luxo no Brasil.O evento objetiva ser uma plataforma de conteúdo 
que reune profi ssionais para discutir tendências do turismo de luxo, 
propondo caminhos e ações para aumentar a participação do Brasil no 
mercado internacional. O encontro é aberto ao público e as inscrições 
deverão ser feitas pelo e-mail: (forumturismodeluxo@promonde.com.br).

E - Cubo Mágico 
Difi cilmente alguém nunca teve contato com um cubo mágico durante 
sua infância. O brinquedo faz parte do imaginário de crianças e adultos há 
bastante tempo e continua sendo sucesso até os dias de hoje, inclusive no 
Brasil, o quarto país no mundo com mais praticantes do jogo. Pensando 
nisso, o Red Bull Rubik’s Cube World Championship, campeonato inter-
nacional de cubo mágico em diversas modalidades, escolheu a cidade de 
São Paulo como uma de suas qualifi catórias globais para essa primeira 
edição. O evento acontecerá na Fecap (Unidade Liberdade) no dia 19 
de maio e os interessados podem se inscrever em (https://mindgamers.
redbull.com/rubiks/event/15).

F - Educação Financeira
A B3 preparou uma agenda de palestras e cursos para participar da 5º 
edição da Semana Nacional de Educação Financeir (Semana Enef), 
entre os dias 14 a 20 de maio. Serão mais de 30 iniciativas. Uma delas, 
conduzida pela educadora fi nanceira Cassia D´Aquino, terá o objetivo 
de reunir pais de crianças para conversar sobre “Como falar de dinheiro 
com seu fi lho”. Essa palestra acontece na própria B3 (Praça Antônio 
Prado, 48), no dia 17 de maio, das 9h ao 11h. Outra palestra aberta a 
inscrições do público terá como tema as “Tecnologias a serviço do seu 
bolso” e será realizada no Cubo (R. Casa do Ator, 919). Outros cursos 
e palestras serão realizados ainda em parceria com o Ibmec, Escola 
de Educação Financeira da Rio Previdência, Etecs, escolas públicas 
e com a Associação Profi ssionalizante da B3. Saiba mais em (www.
semanaenef.gov.br).

G - Jatinho Sobre Rodas
A Truckvan amplia seu portfólio com o lançamento do seu novo jatinho 
executivo sobre rodas para transporte de luxo. Além do design interno, 
o JetBus 2 se diferencia pela sua tecnologia avançada, com sistema de 
automação, que, por meio de um tablet, possibilita ao passageiro con-
trolar todos os recursos, como, TVs, ar-condicionado, iluminação, som 
e comandos de mesa. Customizado em um Volare W8, o veículo tem 
capacidade para acomodar 7 pessoas com muito conforto em poltronas 
e possui adega de vinho, frigobar, cafeteira, wi-fi , videogame PlayStation 
4 e diversos recursos multimídia. Para mais informações, acesse (www.
truckvan.com.br) e-mail (marcelo.oliva@truckvan.com.br).

H - Tecnologia na Saúde
A  Advanced Digital Health, especializada em tecnologia aplicada à saúde 
e bem-estar, anuncia o lançamento da InYou, primeira solução de heal-
thtech que combina biotecnologia, inteligência artifi cial e estilo de vida 
em um programa personalizado de saúde e bem-estar. A empresa reune 
informações genéticas que cada indivíduo carrega, seu estilo de vida e 
ancestralidade, permitindo diagnósticos precisos e o desenho de um pro-
grama de atividades personalizado.  O relatório inicial é customizado por 
meio do cruzamento das informações pessoais do cliente com dados do 
mapeamento genético, resultando em um direcionamento sobre o melhor 
plano de ação para o indivíduo. Saiba mais em: (www.advanced-dh.com). 

I - Comportamento Animal
No domingo, 6 de maio, a partir das 12h, acontece na Cobasi Villa Lobos, 
na Rua Manuel Velasco 90, o Bravecto Day. Um dia inteiro de atrações para 
a família e seus animais com barraca de pipoca, piscina de bolinha, fotos, 
show de cães. O Show de Cães tem início a partir das 14h com a equipe 
Estrelas Animais, responsáveis pelo treinamento de diversos animais que 
participam de novelas, fi lmes e campanhas publicitárias. Os animais  demons-
trarão truques nos obstáculos de agility. A partir das 16h, Alexandre Rossi 
e Estopinha promovem gratuitamente ao público uma palestra com dicas 
sobre comportamento animal, correção de comportamentos inadequados 
e demonstração de alguns truques. O público poderá tirar algumas de suas 
dúvidas com o Alexandre, além de conhecer e interagir com a cadelinha 
Estopinha. Saiba mais em: (www.msd-saude-animal.com.br).

J - Feira do Estudante 
Já estão abertas as inscrições para a 21ª Feira do Estudante – Expo CIEE 
São Paulo 2018. A maior feira voltada à inclusão e capacitação profi ssional 
de jovens – com muito entretenimento – será realizada entre 25 e 27 de 
maio, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, das 9h às 19h. Os interessados 
já podem acessar o site (www.ciee.org.br/expociee) e emitir desde já a 
credencial que possibilitará a entrada na mostra sem fi las. Por lá também 
é possível fazer a inscrição de grandes grupos de visitantes, o que facilita 
a organização de excursões escolares. Os organizadores estimam quebrar 
o recorde de público, atraindo 80 mil visitantes nos três dias de evento.
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A Demanda por Crédito do 
Consumidor cresceu em 4,3% 
no  1º trimestre  de 2018 na com-
paração com o mesmo período 
do ano anterior, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vista 
SCPC. Em março houve queda 
de 1,8% na comparação mensal 
com dados dessazonalizados. 
No acumulado em 12 meses, o 
indicador avançou 2,7% (abril 
de 2017 até março de 2018 
frente aos 12 meses anteceden-
tes). Na avaliação interanual 
(março de 2018 frente a março 
de 2017), março apresentou 
queda de 3,5%.

Considerando os segmentos 
que compõem o indicador, no  
1º trimestre o segmento Finan-
ceiro apresentou maior avanço, 
crescendo 9,8%. O segmento 
Não Financeiro avançou 0,5% 
na mesma base de comparação.

Com a gradual melhoria 
da atividade econômica, o 
consumo deve seguir em um 
movimento de recuperação, 
colaborando para elevação da 
demanda por crédito. Com as 
recentes melhorias nas pers-
pectivas de juros e infl ação, a 
tendência é a continuidade da 
retomada do indicador (SCPC). 

A queda na produção se deve, entre outros fatores, à diminuição 

da área usada para a produção de cana.

Foram produzidos 633,26 
milhões de toneladas, 
ante 657,18 milhões ob-

tidos no ano anterior. Os núme-
ros do encerramento da safra 
2017/2018 foram divulgados 
ontem (24) pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Essa queda

se deve, entre outros fatores, 
à diminuição da área usada para 
a produção de cana, que fi cou 
em 8,73 milhões de hectares – 
número 3,5% menor do que a 
área da safra 2016/2017.

O açúcar apresentou retração 
de 2,1%, totalizando uma produ-
ção de 37,87 milhões de tonela-
das. A queda se deve ao menor 
preço do produto no mercado 
internacional, o que levou ao dire-

Indústria 
eletroeletrônica 
abriu 4,6 mil 
vagas no 1º 
trimestre

O setor eletroeletrônico 
abriu 4.625 vagas de emprego 
no primeiro trimestre de 2018, 
segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee). Em 
março, o aumento do número 
de empregos totalizou 542 
vagas, dando continuidade 
ao crescimento iniciado em 
janeiro (2.709 vagas) e ob-
servado em fevereiro (1.374 
vagas). Com o resultado, o 
número total de empregados 
diretos passou de 234,2 mil em 
dezembro de 2017 para 238,8 
mil em março. 

No acumulado dos últimos 
12 meses, o setor eletroe-
letrônico abriu 3.086 novas 
vagas. Segundo o presidente 
da Abinee, Humberto Barba-
to, este é o melhor primeiro 
trimestre desde 2013, quando 
o crescimento do emprego 
foi de 5.193 vagas de janeiro 
a março. “A expansão ob-
servada do emprego refl ete 
uma gradual recuperação da 
atividade produtiva do setor 
eletroeletrônico”, afi rma.  

Apesar do crescimento, o 
setor ainda não recuperou as 
perdas recentes nos níveis de 
emprego. Em dezembro de 
2014, a indústria elétrica e 
eletrônica empregava 294 mil 
trabalhadores (AI/Abinee).

A pontualidade de pagamentos das micro e 
pequenas empresas atingiu 95,8% em março. 
Isto signifi ca que a cada 1.000 pagamentos re-
alizados no mês passado, 958 foram quitados à 
vista ou com atraso máximo de sete dias. Este 
nível de pontualidade foi maior que o verifi cado 
em fevereiro/18 (95,5%) e em março do ano 
passado (94,5%).  É o que aponta o Indicador 
de Pontualidade das Micro e Pequenas Empresas 
da Serasa Experian, que acompanha as dívidas 
pagas pelas micro e pequenas empresas.

De acordo com os economistas da Serasa Expe-
rian, a continuidade da redução das taxas de juros 
e a maior disseminação do crescimento econômico 
favorecem fi nanceiramente as micro e pequenas 
empresas, as quais conseguem melhorar, aos 
poucos, as suas capacidades de pagamentos. 
As empresas do setor comercial apresentaram 
o maior nível de pontualidade de pagamentos: 
96,5%. Nas indústrias a pontualidade de foi de 
95,3% e nas micro e pequenas empresas do setor 
de serviços foi de 94,9% (Serasa Experian). 
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O ritmo de recuperação do setor será intensifi cado, refl etindo a 

melhora do poder aquisitivo das famílias.

Uma projeção realizada pela 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) sinaliza que o 
comércio brasileiro deverá 
registrar crescimento de 4,6% 
nas vendas, no período de 12 
meses terminados em junho 
de 2018. “Ao longo deste 
primeiro semestre, o ritmo 
de recuperação do setor será 
intensificado, refletindo a 
melhora do poder aquisitivo 
das famílias ? dado que a 
infl ação está mais baixa ?, a 
recuperação do emprego e a 
maior disponibilidade de cré-
dito”, analisa Alencar Burti, 
presidente da ACSP.

Na variação acumulada em 
12 meses, o varejo avançou 
2,4% em janeiro e 2,8% em 
fevereiro, segundo o IBGE. 
A projeção da ACSP aponta 
aumentos de 3,9% em mar-
ço, 4,1% em abril e 4,5% em 
maio. A variação em 12 meses 
elimina refl exos do chama-
do efeito-calendário, como 
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Conab: diminui a produção 
de cana-de-açúcar

A produção de cana-de-açúcar no Brasil registrou, na safra 2017/2018, queda de 3,6% na comparação 
com a safra anterior

cionamento de parte desta safra 
para a produção de etanol. Foi 
por causa desse direcionamento 
que houve menor quantidade de 
cana disponível no mercado. O 
etanol manteve-se praticamen-
te no mesmo patamar do ano 
anterior, com produção de 27,76 
bilhões de litros (quantidade 
0,2% menor do que a anterior). 

No caso do etanol hidratado, 
foram produzidos 16,68 bilhões 
de litros (redução de 0,3%). 
Como o governo, a fim de 
manter o consumo de gasolina, 
autorizou o aumento do álcool 
utilizado na mistura (o etanol 
anidro), a produção desse tipo 
de etanol aumentou 0,1%, atin-
gindo uma produção de 11,09 
bilhões de litros (ABr).

Varejo brasileiro deve apontar 
alta de 4,6% em junho

feriados e quantidade de dias 
úteis. Na avaliação de Burti, “o 
período pré-eleitoral tende a 
infl uenciar menos o consumo 
das famílias em 2018; a questão 
política infl uencia mais o humor 
do empresariado”. 

Ele lembra que a base fraca 
de comparação ajuda para 
a estimativa positiva de alta 
de 4,6% em junho, já que no 
mesmo mês do ano passado o 

comércio nacional caiu 3%. 
A projeção tem como base 
indicadores antecedentes 
construídos pelo Instituto de 
Economia da ACSP a partir 
de dados do IBGE e do Índice 
Nacional de Confi ança/ACSP. 
Contempla o varejo restrito 
? sem considerar, portanto, 
as vendas de automóveis e 
materiais de construção(AI/
ACSP).

Melhora a pontualidade de pagamentos das pequenas

Aumentou a Demanda por Crédito 
do Consumidor no 1º trimestre  


