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A - Caminhada da Amamentação
No dia 4 de agosto (sábado), a partir das 9h, o Hospital e Maternidade 
Santa Joana realiza a 8ª edição da ‘Caminhada em Apoio à Amamenta-
ção’, no parque do Ibirapuera. O evento, que já se tornou tradição entre 
mães, pais e gestantes, é gratuito e conta com a participação de uma 
equipe multiprofi ssional para esclarecimento de dúvidas e orientações 
sobre a amamentação. Objetiva fornecer informações sobre aleitamen-
to materno e proporcionar momentos de lazer e diversão em família. 
As gestantes devem levar autorização do obstetra para a prática de 
exercícios físicos. Inscrições gratuitas em: (www.santajoana.com.br/
caminhada-amamentação2018).

B - Festival de Fotografi a
A Unibes Cultural recebe a 3ª edição do Mirar Fest de 27 de julho a 26 
de agosto. O festival de fotografi a oferece ao público atividades gratui-
tas, como exposição, palestras, workshops e saídas fotográfi cas – as 
mesmas acontecem às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos. O 
eento nasceu do desejo de levar ao maior número de pessoas, palestras 
e atividades ligadas à cultural imagética, bem como a oportunidade 
de conhecer e trocar experiências com pessoas das mais variadas 
formações ligadas à fotografi a. O festival uma ótima oportunidade de 
aproximar autores do grande público, desde estudantes, fotógrafos 
eventuais e fotógrafos consagrados, mantendo a chama do encanta-
mento pela fotografi a acesa. 

C - Marketing Promocional 
A 16ª Brazil Promotion – Live Marketing and Retail, maior feira de 
marketing promocional e varejo do Brasil, acontece entre 31 de julho 
e 2 de agosto, no Transamérica Expo Center. Apresenta os princi-
pais lançamentos em brindes e presentes corporativos, produtos e 
serviços promocionais para realização de eventos, além de gráfi cas 
especializadas, agências, soluções para o ponto de venda, marketing 
digital, merchadising e varejo. As ruas convencionais dão espaço às 
ruas orgânicas que circundam 12 Ilhas de Experiências. Chamadas 
de Clusters, essas ilhas, em formato de octógono, promoverão uma 
verdadeira interação entre visitantes eexpositores. Outras informações 
em: (www.brazilpromotion.com.br).

D - Feira de Beleza 
Entre os dias 8 e 11 de setembro, no Expo Center Norte, acontece a 
Beauty Fair 2018, a maior feira de beleza profi ssional das Américas. Em 
sua 14ª edição, a feira tem expectativa de movimentar R$ 660 milhões 
em volume de negócios e deve reunir mais de 160 mil visitantes. Voltada 
exclusivamente para cabeleireiros, manicures, maquiadores, esteticis-
tas, depiladores, massoterapeutas, micropigmentadores, podólogos 
e varejistas do setor de beleza. São mais de 500 expositores e 2.000 
marcas, com mais de 100 atividades com foco na atualização dos profi s-
sionais de beleza, que vão desde congressos de estética, cosmetologia, 
micropigmentação e maquiagem profi ssional, a seminários, simpósios 
e workshops, além do Fórum Beauty Fair do Varejo de Beleza (https://
www.euvou.net.br/beautyfair2018/home).

E - Bibliometria a Distância
Cada vez mais empresas, universidades e institutos de pesquisa estão 
atentos à importância de indicadores de produção para serem usados 
como instrumentos de avaliação, e assim, colaborar com a gestão de 
estratégias. Há diversas técnicas especializadas neste tipo de análise, e a 
Bibliometria, que levanta dados por meio de ferramentas automatizadas 
e mostra o melhor caminho para tomada de decisões, tem sido cada 
vez mais valorizada. Para capacitar profi ssionais de Biblioteconomia 
e outros profi ssionais da informação, a UFSCar oferece, de 6 agosto 
a 4 de novembro, curso interdisciplinar a distância de Bibliometria e 
Indicadores Científi cos, com atividades teóricas, práticas e simulação de 
situações reais. Mais informações: (www.bibliometria-7.faiufscar.com). 

F - Área da Matemática
O workshop ‘Oportunidades para Pesquisadores na Área da Matemática’ 
ocorre no próximo dia 31, no Goethe-Institut São Paulo, na rua Lisboa, 
974, Pinheiros. O workshop é uma iniciativa da Research in Germany e 
será conduzido em inglês. Os participantes poderão se informar sobre 
opções de doutorado, pós-doutorado, cooperação científi ca e pesquisa 
com representantes das seguintes agências de fomento e universidades 
alemãs: Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa, Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico, Fundação Alexander von Humboldt, Freie 
Universität Berlin, Universidade de Münster e Universidade Técnica de 
Munique. Mais informações: (https://bit.ly/2L4Vznd). 

G - Tecnologias Diesel
A indústria investe em novas tecnologias que aumentam a efi ciência 
energética e reduzem as emissões. Promover discussões sobre novas 
soluções para o mercado diesel, que apoiem a defi nição de políticas 
automotivas, é o foco do 15º Fórum SAE BrasilL de Tecnologias Diesel 
e Alternativas para Veículos Comerciais e Fora de Estrada. O encontro 
será realizado dias 14 e 15 de agosto, no Teatro Positivo, em Curitiba. 
Reconhecido como principal fórum de discussão sobre tecnologias diesel 
no Brasil, o encontro reunirá lideranças de fabricantes, fornecedores e 
consultorias. Saiba mais em (http://portal.saebrasil.org.br).

H - Formação Profi ssional
Jovens e pessoas com defi ciência que desejam entrar no mercado de tra-
balho têm até o dia 15 de agosto para se inscrever nos cursos de formação 
profi ssional, oferecidos pelo Instituto da Oportunidade Social - IOS. São 
1.000 vagas, distribuídas entre diversas regiões da Grande São Paulo e 
nas cidades de Belo Horizonte e Joinvilel. O curso é totalmente gratuito, 
incluindo uniforme e material didático e as aulas. O curso oferecido pelo 
IOS é o Gestão Empresarial, direcionado para jovens estudantes entre 
15 e 24 anos que estejam cursando ou concluíram o Ensino Médio e 
pessoas com defi ciência física, visual parcial ou auditiva a partir de 16 
anos. Mais informações no site:  (www.ios.org.br).

I - Cultura Cristã
A 14ª edição da Expo Cristã será realizada entre 27 e 30 de setembro, no  
Anhembi. A feira é a maior plataforma ofi cial de lançamentos de produtos 
e serviços para o público cristão no Brasil e na América Latina. O intuito é 
mostrar tudo que o meio produz por meio da exposição de entidades seto-
riais, entretenimento, cultura e capacitação. Cerca de 1.000 denominações 
eclesiásticas estarão presentes visitando os setores: editoras; artigos cristãos; 
infra-estrutura e serviços; turismo religioso; educação; igreja e ministério; áudio 
e vídeo; música e instrumentos; broadcasting, telecomunicações e tecnologia; 
acessórios; empreendedorismo; créditos e fi nanciamentos; benefícios e saúde; 
moda; e eventos. Mais informações: (www.expocrista.com.br).

J - Prêmio de Sustentabilidade
A edição de 2018 do Prêmio Zayed de Sustentabilidade está com 
inscrições abertas até 9 de agosto. É concedido a organizações que 
demonstram iniciativas de destaque, avaliando a inovação, impacto e 
inspiração de soluções de desenvolvimento sustentável. O fundo de US$ 
3 milhões é distribuído em cinco categorias: Saúde, Alimentos, Energia, 
Água e Escolas de Ensino Médio de todo o mundo. O vencedor de cada 
categoria receberá US$ 600 mil. O prêmio foi lançado em 2008 com o 
nome Prêmio Zayed Future Energy. Foi criado por líderes dos Emirados 
Árabes com o objetivo de incentivar e fortalecer a inovação em energias 
renováveis e honrar o fundador, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan. 
Mais informações: (https://zayedsustainabilityprize.com/en/).  
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O objetivo de Trump é 

dissuadir estrangeiros 

que desejam transgredir 

as regras e cruzar as 

fronteiras

Com a notícia das sepa-
rações das crianças de 
seus pais, na fronteira 

do México com os Estados 
Unidos, reedita-se emocional-
mente a sensação do horror à 
época desumana e cruel dos 
Navios Negreiros, uma das 
mais comoventes histórias 
onde os trafi cantes de escravos 
africanos mantinham crianças 
separadas de seus pais que 
seriam comercializados. 

E não tão pretérito assim 
nos remete ao nazismo, ex-
perimentado pelos judeus 
nos campos de concentração 
que, além de toda crueldade, 
ainda submetiam as crianças 
a separação de seus pais. 
Fazemos um salto agora para 
a então chamada modernida-
de, e nos deparamos com a 
recente notícia. O que vimos 
nos últimos dias foram ima-
gens chocantes nos Estados 
Unidos de crianças cobertas, 
deitadas em colchonetes sobre 
o chão em modernos campos 
de concentração como se 
fossem gaiolas, cercadas de 
policiamento e arame.

Fala-se que esta política 
está em vigor desde o governo 
anterior de Barack Obama, 
entretanto, a tolerância zero foi 
adotada desde abril pelo atual 
governo do presidente Donald 
Trump. E que seu objetivo é o 
de dissuadir estrangeiros que 
desejam transgredir as regras e 
cruzar as fronteiras. A despeito 
de seus objetivos, é importante 
ressaltar, que a infância passa, 
que viramos adultos e que a 
criança que fomos nos acom-
panha por toda a vida.

É preciso pensar numa forma 
diferente de lidar com este 
cenário, ao invés de propor-
cionar prejuízos psicológicos 
com graves consequências 
ao desenvolvimento físico e 
emocional contra quem não 

tem sequer chances de se 
defender. Nessa situação pe-
rigosa, os adultos são levados 
a centros de detenção e ali, 
presos, passam a responder 
por crime federal. 

As crianças, como não po-
dem ser detidas, são separadas 
de seus pais. E deste modo 
no âmago de seu desamparo, 
chorando e apavoradas são 
encaminhadas a abrigos do 
governo. Especula-se que 
existam hoje cerca de mais 
de 2000 crianças estrangeiras 
vivendo este tipo de situação. 
Destas, 48 são brasileiras. 
Anteriormente em situações 
como estas, os estrangeiros 
entravam, pediam refúgio ou 
eram deportados. 

Ao falarmos de mundo men-
tal e em termos de economia 
psíquica, o trauma caracteriza- 
se por uma onda de excitação 
excessiva, relativamente à 
tolerância do indivíduo e a 
sua capacidade de dominar e 
de elaborar emocionalmente 
tais excitações. Na infância, 
a criança por possuir um ego 
incipiente e necessitar de 
segurança externa, ainda não 
possui capacidade emocional 
para digerir mentalmente ta-
manho impacto. 

Tudo isso para dizer que 
o terror experimentado por 
essas crianças deixará marcas 
para sempre em seu psiquis-
mo, que poderão ser notados 
posteriormente em forma de 
sintomas físicos e emocionais. 
A criança, como ser humano 
que é, precisa de seus pais, ou 
cuidador  adulto que a ampare 
em sua vulnerabilidade e seu 
desamparo primordial, que a 
ajude a reconhecer e lidar com 
seus sentimentos e que atue 
de forma viva no processo de 
desenvolvimento físico, emo-
cional e educacional.

(*) - É psicóloga, especialista em 
criança, adulto, adolescente e famÍlia. 

Membro da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise/RJ; perita em Vara 
de Família; fi liada a Internacional 

Psychoanalytical Association, a 
Federación Psicoanalítica de América 

Latina e a Federação Brasileira de 
Psicanálise.

Renata Bento (*) 

Demanda por bens 
industriais caiu 
8,3% após greve dos 
caminhoneiros

O Indicador Ipea Mensal de Con-
sumo Aparente de Bens Industriais 
registrou queda de 8,3% em maio, 
na comparação com abril. Frente a 
maio de 2017, o indicador recuou 
de 6,4%. De acordo com o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o resultado pode ser expli-
cado, em grande parte, “pelo efeito 
negativo da recente paralisação 
dos caminhoneiros sobre o nível de 
produção doméstica”. O estudo foi 
divulgado ontem (19) e está dispo-
nível no blog Carta de Conjuntura.

Para o Ipea, os números não são 
tão bons quanto os esperados, mas 
a greve agravou bastante o cenário 
e teve impacto mais forte no mês 
de maio. A tendência, entretanto, 
é de normalização do indicador. O 
resultado de maio, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado, 
foi similar à queda ocorrida na pro-
dução industrial em igual período 
(6,7%), revela a Pesquisa Industrial 
Mensal de Produção Física, do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). 

Tomando por base o resultado 
acumulado em 12 meses, a de-
manda por bens industriais segue 
registrando ritmo de crescimento 
mais intenso (3,9%) que o apre-
sentado pela produção interna 
(2,9%). A queda registrada em 
maio foi generalizada entre as 
grandes categorias econômicas. 
Os destaques negativos fi caram 
por conta dos segmentos “bens de 
capital” e “bens de consumo durá-
veis”: quedas de 14,6% e 22,6%, 
respectivamente (ABr).

Falta de conhecimento é principal razão para quem deixa dinheiro guardado na poupança,

conta corrente ou na própria casa.

Dados apurados pelo 
Indicador de Reserva 
Financeira do Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) revelam que um quarto 
(25%) dos poupadores guarda 
dinheiro na própria casa, op-
ção arriscada por questões de 
segurança e negativa do ponto 
de vista da rentabilidade, uma 
vez que o dinheiro fi ca parado 
sem render juros.

Mesmo com a ofensiva das 
corretoras e a popularização de 
modalidades como o Tesouro 
Direto nos últimos anos, a velha 
caderneta de Poupança continua 
líder absoluta entre o principal 
tipo de aplicações dos poupa-
dores brasileiros, citada por 60% 
dos entrevistados. Outra escolha 
bastante mencionada é a Conta 
Corrente, modalidade usada por 
18% dos brasileiros que possuem 
recursos guardados. Completam 
o ranking de principais aplicações 

Petrobras recebe plataforma para o Campo de Lula

O número é motivo para se comemorar, mas ao mesmo tempo 

pede cautela.

Projeção elaborada pela 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) aponta que o 
varejo nacional deve fechar 
o ano com crescimento de 
3,6% sobre 2017. De acordo 
com o presidente da entida-
de, Alencar Burti, o número 
é motivo para se comemorar, 
mas ao mesmo tempo pede 
cautela. 

“Considerando-se que essa 
tem sido a recuperação econô-
mica mais lenta da nossa his-
tória, e também os percalços 
provocados pela paralisação 
dos caminhoneiros, é um 
aumento importante, maior 
do que o do ano passado. Mas 
o cenário é muito instável, 
principalmente o político-
-eleitoral. Muita coisa pode 
mudar até o fi m do ano”.

O avanço de 3,6% esperado 
para 2018 se refere ao varejo 
restrito, que exclui automó-
veis e material de construção. 
Trata-se da segunda alta 
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Em vez de aplicar, 25% dos poupadores 
guardam dinheiro em casa

Guardar dinheiro no fi nal do mês não é um hábito comum do consumidor brasileiro. E mesmo entre 
aqueles que conseguem poupar parte de seus rendimentos, a busca por aplicações rentáveis é atitude 
adotada por parcela ainda pequena da população

a Previdência Privada (7%), 
Fundos de Investimentos (5%), 
CDBs (4%) e Tesouro Direto 
(4%).

A Caderneta de Poupança ainda 
é a modalidade de investimento 
mais conhecida pelos entrevista-
dos: ao menos 81% das pessoas 
que possuem dinheiro guardado 
já ouviram falar a seu respeito. 
Em seguida aparecem os Títulos 
de Capitalização (48%), planos 

de Previdência Privada (45%), 
ações em bolsas de valores (39%), 
fundos de investimentos (33%) e 
o Tesouro Direto (24%).

“Ao manter o dinheiro em 
casa, o consumidor está per-
dendo o poder de compra pela 
infl ação e isso pode ser preju-
dicial para seus objetivos. Se a 
intenção é proteger-se contra 
imprevistos, o conveniente é 
optar por uma reserva com alta 

liquidez, ainda que isso impli-
que um rendimento menor. Por 
outro lado, se o objetivo é pou-
par para o longo ou médio prazo, 
aplicações menos líquidas, isto 
é, com menos facilidade para 
sacar, podem servir de freio ao 
impulso de desviar a fi nalida-
de deste recurso guardado”, 
aconselha a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(SPC/CNDL).

Varejo brasileiro deve fechar 
2018 com alta de 3,6%

anual consecutiva do comér-
cio brasileiro, que no passado 
subiu 2,1%. Por outro lado, os 
dois resultados positivos não 
recuperam as perdas de 2016 e 
2015, quando o setor caiu 6,3% 
e 4,3% respectivamente. 

Burti comenta que, até o 
momento, os destaques do 
setor têm sido os bens durá-
veis ? justamente os que mais 

sofreram nos últimos anos ?, 
benefi ciados pelos juros me-
nores e prazos maiores. Para 
o ano que vem, ele afi rma que 
não dá para fazer projeções, 
pois a disputa eleitoral e o 
nervosismo do mercado tor-
nam qualquer palpite inviável. 
“Não dá para falar nada sobre 
2019, pois o leque das eleições 
está muito aberto” (AI/ACSP).

A Petrobras anunciou a chegada 
ao Brasil de mais uma plataforma 
de petróleo destinada ao Sistema 
de Produção do Campo de Lula, no 
pré-sal da Bacia de Santos. A P-67 
desatracou do estaleiro da COOEC, 
na cidade de Qindao, na China, em 
maio último. A plataforma está anco-
rada na Baía de Guanabara, e seguirá 
para o pré-sal da Bacia de Santos.

O sistema de produção de Lula 
Norte é operado pela Petrobras, 

que detém 65% de participação 
em um consórcio que tem ainda 
como parceira a Shell (25%) e a 
Galp (10%) e está previsto para 
entrar em produção no quarto 
trimestre deste ano. A P-67 tem 
capacidades de produção de 150 
mil barris de óleo por dia, de com-
pressão e tratamento de 6 milhões 
de metros cúbicos diários de gás e 
de armazenamento de 1,6 milhão 
de barris (ABr).


