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Economia

Safra de cana-de-açucar cai 1,2%
com 625 milhões de toneladas

N

René Rodrigues Junior (*)

Atualmente vivemos
em ambientes cada vez
menores, passamos cada
vez menos tempo em
casa e, mesmo em meio
à correria, sentimos
falta da companhia de
um animal de estimação
sses bichinhos costumam ser a alegria da
casa, o momento de descontração e, principalmente, o
parceiro ideal para bons anos
de vida juntos. No entanto,
criar um animal não é tarefa
fácil. Eles exigem cuidados diversos, inclusive os gatos, que
têm fama de independentes,
mas possuem características
bem peculiares. Por isso, é
fundamental conhecer o comportamento e as necessidades
destes bichinhos antes de levá-los para casa.
Primeiro, é importante saber
que o felino é, por natureza,
caçador; e, como tal, precisa
de duas coisas: buscar seu
próprio alimento e descansar.
Em relação a este último item,
o gato se torna um bom parceiro para pessoas que ficam fora
de casa por período maiores,
pois eles dormem em média
16 horas por dia. Cabe a nós,
humanos, aprender a respeitar
esse horário de sono e dar-lhes
o sossego merecido.
Por questões práticas, é
muito comum deixarmos a
ração sempre disponível para
os gatos; e, por se tratar de
um animal instintivamente
caçador, é importante criar
uma “dificuldade” para que
ele se alimente. Um recurso
interessante são os comedouros inteligentes, que se movimentam ao toque do animal e
estimulam a curiosidade e o
instinto selvagem. O momento
das refeições torna-se, então,
mais instigante e divertido.

E
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, tendo grande importância
para o agronegócio do país.

tendo grande importância para
o agronegócio do país. Diante
das condições do mercado
externo - com grande oferta
de açúcar e preços baixos - e
da melhoria da qualidade da
cana-de-açúcar, a Conab estima
que o Brasil deverá aumentar
produção de etanol em 1,4%,
atingindo 28,16 bilhões de litros
e reduzir a produção de açúcar

Vendas no varejo de
construção crescem
4% em abril
O varejo de material de construção fechou o mês de abril
com desempenho 4% superior ao
mesmo período do ano passado.
Na comparação sobre março de
2018, no entanto, o setor teve
retração de 4%. Os dados são
da Pesquisa Tracking mensal da
Anamaco, que entrevistou 530
lojistas entre os dias 24 a 27 de
abril.
No acumulado de janeiro a
abril, o setor apresenta alta de 4%
- número superior ao apresentado
no mesmo período de 2017. “Os
dados mostram que as empresas
ainda estão se recuperando quando o assunto é faturamento. Isso
porque está ocorrendo um crescimento nominal. Para ter uma
melhor avaliação, é importante a
loja verificar como está a inflação
dos produtos que comercializa”,
explica Cláudio Conz, presidente
da Anamaco.
“Reformas e expansão de
imóveis dependem de confiança
e espaço para investimentos de
médio e longo prazos cujas condições de juros e financiamentos
para a compra da casa própria começam a ser oferecidos próximo a
menos de 10% ao ano’’, completa.
Cerca de 62% dos lojistas entrevistados esperam que as vendas
cresçam, pelo menos 10% nos
próximos 30 dias. Cerca de 18%
das entrevistadas têm intenção
de contratar funcionários em
maio (AI/Anamaco).

em 6,3% com 35,48 milhões de
toneladas.
No caso do etanol anidro, usado na mistura com a gasolina, o
aumento estimado é de 7% em
sua produção, chegando a 11,86
bilhões de litros, com a elevação
justificada pelo maior consumo
de gasolina nos últimos anos.
Já a produção de etanol hidratado, que é o próprio álcool

biocombustível, deverá ser de
16,3 bilhões de litros, com
uma queda de 2,3%, atingindo
380,38 milhões de litros. O
etanol tem a comercialização
praticamente instantânea. O
pagamento é realizado tão logo
o combustível é entregue na
distribuidora. Já o açúcar tem
a comercialização pautada em
contratos futuros (ABr).

Produção industrial recua 0,1%
de fevereiro para março
A produção industrial brasileira teve um recuo de
0,1% de fevereiro para março
deste ano. Segundo dados da
Pesquisa Industrial Mensal,
divulgados ontem (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a indústria
cresceu, no entanto, 1,3% na
comparação com março de
2017, a 11ª taxa positiva do
indicador. No ano, a produção
industrial acumula aumento de
3,1%. No acumulado de 12 meses, o crescimento é de 2,9%.
Na média móvel trimestral, foi
registrada queda de 0,7%.
De acordo com o IBGE,
com o resultado de maio, a
indústria brasileira ainda se
situa num patamar 15,3%
inferior ao recorde registrado
em maio de 2011. De fevereiro
para março, entre as quatro
categorias econômicas, foram
registradas altas de 2,1% na
produção de bens de capital
(máquinas e equipamentos),
de 1% nos bens duráveis e
de 0,2% nos bens semi e não
duráveis. A única categoria
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a safra 2017/2018, a produção fechou em 633,26
milhões de toneladas. A
estimativa é parte do primeiro
levantamento da safra divulgado ontem (3), em Brasília,
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). Caso
se confirme, será a terceira queda consecutiva na produção.
A área colhida está estimada
em 8,61 milhões de hectares,
um recuo de 1,3% em relação
2017/2018. “Esta pequena redução de área está ligada à reorganização das próprias usinas,
que passaram por dificuldades
no passado e agora estão se
reorganizando. Há uma decisão
tomada no sentido de não renovar contratos com fornecedores,
aqueles que têm rendimentos
menores, e com os fornecedores
que estão muito distantes da
usina”, disse ontem (3) o superintendente de Informações do
Agronegócio da Conab, Aroldo
Antônio de Oliveira Neto.
De acordo com a Conab,
o Brasil é o maior produtor
mundial de cana-de-açúcar,

Divulgação

A produção de cana-de-açúcar deverá ter uma queda de 1,2% e chegar a 625,96 milhões de toneladas
na safra 2018/2019

Ter um gato
é realmente simples?

Quatorze dos 26 ramos industriais pesquisados pelo IBGE
tiveram queda na produção.

em queda foi a de bens intermediários, isto é, os insumos
industrializados usados no setor
produtivo, que recuaram 0,7%.
Quatorze dos 26 ramos industriais pesquisados pelo IBGE
tiveram queda na produção,
com destaque para as bebidas
(-3,6%), produtos farmacêuticos
(-4,2%), máquinas, aparelhos
e materiais elétricos (-4,2%),
produtos de metal (-3,2%) e

produtos de madeira (-6,1%).
Entre os 12 ramos com alta
na produção, os principais
destaques foram indústrias
extrativas (3,9%), perfumaria,
sabões e produtos de limpeza
(4,7%), veículos automotores,
reboques e carrocerias (1,8%),
máquinas e equipamentos
(2,8%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos
e ópticos (4,9%) (ABr).
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A - Ethics & Compliance
Entre os próximos dias 8 e 10, na Amcham, acontece o 6º Congresso
Internacional de Compliance. Organizado pela LEC Legal, Ethics &
Compliance, o evento é o mais importante da América Latina. Com
a expectativa de receber 650 pessoas, estão confirmados dezenas de
palestrantes, nacionais e internacionais. Com o assunto em alta por
conta do momento conturbado vivido no país, com instituições públicas
e empresas envolvidas em teias de corrupção, o evento recebe importantes nomes, como o do Procurador da República, Deltan Dallagnol. A
abertura do encontro será feita pelo Ministro interino da Transparência e CGU, Wagner Rosário. Inscrições: (http://bit.ly/2HeGEpu). Mais
informações:(www.congressodecompliance.com.br).

B - Barriga de Aluguel
A Tammuz, empresa que oferece serviços de gravidez por substituição no exterior, ou surrogacy, método conhecido popularmente
como “barriga de aluguel”, traz ao Brasil o CEO Roy Rosenblatt Nir,
ex-cônsul de Israel em São Paulo, para seminário sobre a técnica. O
evento acontece no próximo dia 26, no Hotel Renaissance. O trauma de diversas tentativas frustradas em gerar um filho para casais
heterossexuais ou a dificuldade burocrática no caso de casais homoafetivos tem levado a um aumento de 20% na procura de brasileiros
pela técnica de surrogacy. O seminário explica detalhadamente como
funciona o processo de surrogacy, para quem o processo é indicado
e aborda cenários médicos, jurídicos e burocráticos envolvidos. Mais
informações (brasil@tammuz.com).

C - Gestão de Pessoas
Entre os dias 14 e 16 de agosto, no São Paulo Expo, acontece a 44ª
edição do Conarh (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas),
um dos maiores eventos sobre gestão de pessoas do mundo. No
mesmo período será realizada também a Expo Abrh, principal feira
de negócios do setor. Os visitantes poderão assistir a mais de 50
palestras e conferir as novidades de 150 expositores. A expectativa
é que mais de 20 mil pessoas circulem na feira durante os três dias
de evento, conhecendo as novidades e tecnologias das principais
empresas do segmento. As inscrições já podem ser feitas pelo site
(http://www.conarh.com.br).
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D - Auditores Internos
O Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) promove em São Paulo,
nos próximos dias 21 e 22, o curso ‘Auditores Internos da Qualidade’,
voltado para profissionais que atuam na área da Saúde. O programa
foca na importância do planejamento e vigilância interna permanente
nas instituições de saúde, sob a ótica das metodologias de qualidade
ISO 9001-2008 e da acreditação da Joint Commission Internacional. O
público-alvo são profissionais com formação de nível superior nas áreas
da Saúde ou em Administração e Engenharia (nesses casos, relacionados com gestão ou prática em serviços de saúde). Mais informações e
inscrições em (https://bit.ly/2JMFONz) ou pelo telefone (21) 3299-8200.

E - Clima dos Vestibulares
O Curso Objetivo Vestibulares realiza dois importantes simulados. O
primeiro deles será o Fuvestão, amanhã (5), às 13h. A prova segue os
moldes da 1ª fase dos vestibulares da Fuvest, Unicamp e da Unesp, com
90 testes de múltipla escolha. O segundo simulado volta-se ao Enem, e,
exatamente como nos moldes da prova oficial, acontece no próximo dia
20 (domingo), das 13h às 19h, e no domingo seguinte (27), das 13h às
18h30. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo
site (www.curso-objetivo.br) ou em uma das unidades do Curso Objetivo.

F - Terceiro Turno
A Toyota iniciou processo de contratação para suas unidades industriais
de Sorocaba e Porto Feliz. Serão, ao todo, 870 novos empregos com o
intuito de aumentar o volume de produção das atuais 108 mil unidades
por ano para 160 mil unidades por ano. O turno adicional nas duas plantas começará em novembro. O início do terceiro turno nas duas plantas
da marca produzirá, também, impacto na cadeia de suprimentos, com
geração de 700 novos postos de trabalho nos fornecedores de Sorocaba.
A decisão de operar por 24 horas foi baseada em seu plano de crescimento sustentável. Com seu novo compacto premium, o Yaris, com início
de vendas programado para o segundo semestre, a Toyota aumentará
a oferta de produtos para os mercados brasileiro e latino-americano.

G - Moedas Digitais
A CoinBene, uma das maiores exchanges do mundo, abre este ano seu
primeiro escritório fora da Ásia. A empresa, que já possui operações

Segurança também é um
item de extrema importância,
por isso é necessário fazer
algumas adaptações para receber um gato em casa. Telas
de proteção, por exemplo,
são fundamentais para que
eles não fujam. Os gatos se
adaptam bem a pequenos
espaços – aliás, esse é um dos
principais motivos pelos quais
a popularidade desses felinos
vem aumentando. Ainda assim,
é preciso manter o ambiente
atrativo com brinquedos e
arranhadores, por exemplo, e
impedir que eles vão para a rua.
Permitir que o gato saia para
dar uma voltinha não é proibido; aliás, é muito interessante
que ele conheça novos ambientes. Todavia, vale ressaltar a
importância de estar sempre
acompanhado. Fora de casa,
os animais estão suscetíveis a
contrair ou desenvolver doenças sérias como FIV (também
conhecida como AIDS felina)
e leucemia, além da exposição
a pulgas e ectoparasitas que
também podem transmitir doenças aos donos – as chamadas
zoonoses.
Outra questão que merece
atenção é o fato de os gatos
possuírem um comportamento
territorialista, e nas ruas, as
brigas entre os animais são
comuns. Em situações assim,
o seu bichinho pode se machucar, além de estar exposto
a diversas situações perigosas
e, em alguns casos ainda mais
tristes, não voltar para casa.
Assim, podemos concluir que
gatos também necessitam e
merecem cuidados especiais.
Esses bichanos adoram receber e doar amor e carinho e
quando são bem-tratados, se
tornam uma excelente companhia para a vida.
(*) - É médico veterinário da Magnus,
fabricante de alimentos para cães e
gatos.

IPC-S sobe em seis capitais de
março para abril
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) cresceu
em seis das sete capitais brasileiras pesquisadas pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) entre
março e abril. A maior alta foi
observada em Porto Alegre,
onde a taxa cresceu 0,41 ponto
percentual, ao passar de 0,14%
em março para 0,55% em abril.
Outras três capitais tiveram alta
na inflação: Brasília (0,16 ponto
percentual (pp), ao passar de
0,08% para 0,24%), São Paulo
(0,15 pp, ao passar de 0,10% para
0,25%) e Rio de Janeiro (0,06 pp,

ao passar de 0,47% para 0,53%).
Duas capitais, que tinham
registrado deflação (queda de
preços) em março, passaram a
registrar inflação em abril: Salvador, que passou de uma deflação
de 0,17% para uma inflação de
0,09% (alta de 0,26 pp), e Recife,
que passou de uma queda de
preços de 0,02% para uma alta
de 0,27% (um acréscimo de 0,29
pp na taxa). A única cidade com
queda na taxa de inflação foi
Belo Horizonte, cuja taxa recuou
0,28 pp, ao passar de 0,45% para
0,17% (ABr).

em China, Índia e Malásia, além da matriz em Singapura, inaugura sua
primeira unidade no Brasil, em São Paulo. Fundada em novembro de
2017, a startup já possui clientes em mais de 150 países e está entre as
30 maiores do mundo, movimentando, diariamente, cerca de US$ 60
milhões, de acordo com dados do CoinMarketCap, portal que analisa a
flutuação de valores das moedas digitais. Todo o negócio da CoinBene
é baseado no Human Centered Design e a proposta é trazer inovações
criadas junto aos seus clientes. Saiba mais no site (https://www.coinbene.com.br/).

H - Encontro de Zootecnistas
Para celebrar o Dia do Zootecnista, comemorado no próximo dia 13,
o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
(CRMV-SP) realiza no próximo dia 18, o ‘I Encontro de Zootecnistas do
Estado de São Paulo’. Seguindo a temática da campanha “Cada vez mais
precisão na garantia do bem-estar animal”, o evento objetiva estimular
o aprimoramento técnico profissional e debater sobre as novas áreas de
atuação da Zootecnia. O encontro contará com palestrantes de diversas
vertentes da Zootecnia, que tratarão de temas que vão do panorama
do ensino superior no País aos mais avançados sistemas de produção,
incluindo a importante discussão sobre o bem-estar animal. Inscrições
pelo site (www.crmvsp.gov.br).

I - Reforma Trabalhista
A reforma trabalhista, vigente desde novembro de 2017, alterou profundamente a CLT e suas normas correlatas. Entender essas mudanças
e as tendências mercadológicas mundiais é o tema central do curso
de extensão “Reforma Trabalhista em perspectiva”, que começa no
próximo dia 12 de maio, na Faculdade Escola de Sociologia e Política.
A partir de uma leitura acerca das tendências mercadológicas que
impactam as relações de trabalho, as quais mesclam, por um lado,
avanços tecnológicos, realidade virtual e iniciativas de empreendedorismo, e por outro, apontam para o aprofundamento da degradação
do trabalho e o agravamento da vulnerabilidade social. Confira no
site (www.fespsp.org.br).

J - Degustação de Vinho
A Grand Cru, maior rede de lojas de vinhos do país, inicia em maio mais
um Grand Tasting, evento que proporciona degustação, experiências e
troca de conhecimento sobre vinho para consumidores finais e profissionais da área. Neste ano, o encontro, realizados na Casa das Caldeiras,
conta com a presença de produtores, além de lançamentos de novos
produtos e apresentação de mais de 100 rótulos servidos em estações
temáticas. No próximo dia 17, o evento é destinado a profissionais da
área e jornalistas das 15h às 22h. Já no dia 18, o evento será aberto ao
público das 19h às 23h. Os ingressos podem ser adquiridos em uma das
lojas da Grand Cru, ou por meio do site (http://www.grandecole.com.br/
home/degustacao-de-vinho1).

