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Economia

Petrobras prevê US$ 15 bilhões
de investimentos este ano

Qual o futuro do
sindicalismo?
A dor da dúvida.

Presidente da estatal, Ivan Monteiro.

ção (E&P), que recebeu R$
9,717 bilhões neste segundo
trimestre, seguido da área de
abastecimento e refino, cujos
investimentos totalizaram R$

Representantes da China e a
União Europeia (UE) definiram
na sexta-feira (3), em Pequim,
que vão reunir forças para promover o multilateralismo e apoiar o
livre comércio. O pacto ocorre no
momento em que os Estados Unidos determinaram novas regras
para o comércio com os chineses.
O acordo reuniu o conselheiro
de Estado chinês e ministro das
Relações Exteriores, Wang Yi,
e a alta representante da União
Europeia para Assuntos Estrangeiros e Conselho de Segurança,
Federica Mogherini.
As negociações ocorreram
em encontro paralelo durante
a reunião de ministros das Relações Exteriores da Associação
de Nações do Sudeste Asiático
(Asean), em Pequim. Wang disse
que os líderes da China e da UE
mantiveram conversas bem-sucedidas em Pequim e que os dois
lados chegaram a um consenso
sobre a salvaguarda do sistema
multilateral de comércio, baseado em regras, e a resistência
ao protecionismo comercial e
ao unilateralismo. De acordo
com a Xinhua, agência pública
de notícias da China, Mogherini
disse que a UE e a China são
parceiros de longa data.
Segundo ela, a UE trata a
China como um dos principais
parceiros e não adotará políticas contra os chineses. Ainda,
segundo Mogherini, a UE está
ao lado da China na promoção
do multilateralismo e no apoio
ao livre comércio, disse ela,
acrescentando que a União
Europeia está disposta a melhorar ainda mais a comunicação
estratégica e a cooperação com
a China (ABr).

Dia dos Pais deve movimentar
quase R$ 14 bilhões no varejo
Embora os brasileiros ainda
estejam sensíveis aos efeitos
da lenta recuperação econômica e do desemprego, a
maioria (61%) dos consumidores deve ir às compras
neste Dia dos Pais – o dado é
levemente superior aos 55%
de entrevistados que realizaram compras na mesma data
do ano passado.
A conclusão é de um levantamento feito em todas as
capitais pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil). Ao todo, a expectativa
é de que quase 93 milhões de
pessoas façam alguma compra
no período, o que deve movimentar uma cifra aproximada
de R$ 13,9 bilhões nos setores
do comércio e serviços.
Comemorado tradicionalmente no segundo domingo
de agosto, o Dia dos Pais é
considerado por muitos o
‘patinho feio’ das datas comemorativas por não injetar

Consumidor brasileiro vai desembolsar
quase R$ 150 com presentes.

cifras tão expressivas como
Natal, Dia das Mães e Dia dos
Namorados. Mesmo assim, a
comemoração serve de termômetro para analisar o desempenho do varejo no segundo
semestre, ainda permeado por
incertezas no campo político e
por uma recuperação econômica gradual.
“As tradicionais datas comemorativas demonstram um
forte apelo emocional e muitas vezes até se descolam do

ambiente de crise, que segue
impactando o orçamento das
famílias. Tanto é que nas últimas três datas comemorativas
deste ano, o varejo apresentou
crescimento nas vendas. Os
resultados, contudo, foram
discretos e não revertem as
perdas acumuladas durante
a crise. Ainda assim, servem
de alento para impulsionar a
retomada da economia”, explica o presidente da CNDL, José
Cesar da Costa (SPC/CNDL).

Clemente Ganz Lúcio (*)

“Os que apagam o
passado correm o
risco de abolir o futuro
também” - (Walter
Benjamin).
tem futuro? Essa
resposta, em forma
de pergunta, aparece
recorrentemente nos debates
sobre os desafios que o movimento sindical enfrenta. A
resposta-pergunta carrega
um misto de angústia, ansiedade, perplexidade, incerteza
e desânimo.
Muitos estão deprimidos! A
angustia dói no peito e traz um
cansaço mental e físico que
decorre da quantidade e da
complexidade dos problemas.
Há uma sensação de tragédia
e de impotência diante da
necessidade de fazer algo.
Sensação de estômago
vazio e coração acelerado, a
ansiedade carrega o medo do
que vem pela frente, porque
não se sabe o que é que vem.
Há dúvida sobre qual decisão
tomar, de que maneira enfrentar e resolver cada um dos
problemas. Incerteza diante
da complexidade dos fenômenos e das dificuldades de
encontrar saídas ou soluções.
Desânimo, falta de vontade
para enfrentar o problema,
ausência de coragem para
encarar o desafio! Somos muitos aqueles que compartilham
essas dores.
Essa situação anímica decorre dos problemas enfrentados pelos sindicatos,
da crise econômica, do desemprego, das mudanças
no mundo do trabalho, dos
graves problemas políticos
vividos pelo país. A lista segue
longa, a tal ponto que um “oi,
tudo bem?” tornou-se uma
saudação estranha. Melhor
cumprimentar dizendo “como

E

vai?” e esperar, como resposta, um silêncio sepulcral. E
tem futuro?
O futuro do sindicalismo
será decorrente daquilo que
acontecerá no mundo do trabalho, da maneira como o sistema produtivo se organizará,
da forma como as tecnologias
serão usadas, de como a riqueza será distribuída, assim
como dependerá das respostas que os trabalhadores
darão às inúmeras questões
colocadas. Os sentimentos
expressam, em cada um de
nós, o grau da adversidade.
A superação requer cuidados individuais e coletivos.
Como diz o poeta, é preciso
manter a coluna ereta, a mente
aberta e o coração tranquilo.
A análise da complexidade
da situação será um trabalho meticuloso, contínuo e
cumulativo, cuja qualidade
será incrementada se houver
capacidade para compartilhar
os resultados, se tempo for
dedicado para ouvir e atenção
dispensada para olhar e ver.
As soluções exigirão o desenho de novos projetos e a
elaboração de novas estratégias de construção, trabalho
a ser feito por muitas cabeças
e mãos. Para que o futuro se
coloque como possibilidade de
construção será preciso desgrudar do passado, abrir-se para
novas possibilidades, imaginar
o inédito, tecer redes, construir
alianças, colar o que quebrou e
cimentar o que trincou.
O futuro é inédito, não
existe ainda, e pode ser engravidado pela utopia daqueles
que lutam para construir
socialmente aquilo que ainda
não existe.
(*) - É Sociólogo, diretor técnico
do DIEESE, membro do CDES –
Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social e do Grupo
Reindustrialização.

Caiu a inflação para famílias com renda mais baixa

O Índice de Preços ao Consumidor-Classe 1 (IPC-C1), que mede a variação
da cesta de compras para famílias com
renda até 2,5 salários mínimos, registrou
0,25% em julho. A taxa é menor que a
junho: 1,52%. A informação foi divulgada
na sexta-feira (3) pela Fundação Getulio
Vargas, no Rio de Janeiro.
Apesar disso, a inflação para famílias
com renda mais baixa ficou acima da
constatada pelo Índice de Preços ao

A - Implantes Dentários
Peri-implantite é uma doença infecciosa que atinge os tecidos ao redor
dos implantes dentários, tanto as gengivas como os ossos, em casos
mais graves. A Faculdade de Odontologia da USP desenvolve pesquisa
sobre o tratamento dessa doença e busca voluntários, pessoas que tenham implante e sejam diabéticos, fumantes, tenham algum problema
gengival ou que sejam saudáveis. Mau hálito, gosto ruim na boca, pus e
sangramentos são sinais de que os implantes estão doentes. Diabéticos,
fumantes e pessoas com inflamação na gengiva, placa e tártaro são as
que têm mais probabilidade de ter doenças ao redor dos implantes.
Interessados devem entrar em contato com Daniela, Débora ou Luiz
pelo tel. (11) 94528-3581 ou (projetopi.fousp@gmail.com).

B - Educação Fiscal
A Escola Fazendária do Estado está com inscrições abertas para turma
do curso de educação a distância de ITCMD – Procedimentos e Disseminadores de Educação Fiscal. As aulas começam a partir do próximo
dia 20. Com duração de 10 horas, o curso de ITCMD – Procedimentos é
indicado para advogados, oficiais de cartórios, estudantes e cidadãos que
desejam aprofundar conhecimentos nos aspectos práticos da apuração
do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos. Com isso, o aluno consegue calcular o valor correto
do imposto e compreender os procedimentos para realização do pagamento. Inscrições em: (fazesp.fazenda.sp.gov.br). Informações: (www.
educacaofiscal.sp.gov.br).

C - Unificar Aquisições
O processo de integração de todas as operações do Grupo Sonda no Brasil,
que inclui Sonda IT, CTIS, SondaAtivas e PARS, acaba de ganhar mais
corpo com a criação da área de Business Operations & Improvement, sob
a responsabilidade de Leopoldo Marroig, que assume a iniciativa como
vice-presidente. Leo Marroig, como é conhecido no mercado, chega à
companhia para corroborar com os esforços promovidos pelo CEO do
Grupo Sonda no Brasil, Affonso Nina, que desde outubro passado vem
promovendo uma série de mudanças na organização a fim de unificar
todas as aquisições realizadas nos últimos anos. Outras informações em
(www.sonda.com/br).

Consumidor–Brasil (IPC-BR), que mede
a variação de preços para todas as faixas
de renda e que foi de 0,17% em julho.
O IPC-C1 acumula 3,29% no ano e 3,53%
em 12 meses. Em 12 meses, o indicador
teve taxa menor que a registrada pelo
IPC-BR (4,22%). Seis das oito classes de
despesa que compõem o IPC-C1 tiveram
queda na taxa de junho para julho, em
especial o grupo alimentação, que passou
de uma inflação de 2,31% em junho para

uma deflação (queda de preços) de 0,45%.
Outros grupos com queda foram habitação (de 2,36% para 1,4%), transportes
(de 0,73% para -0,05%), vestuário (de
0,27% para -0,64%), educação, leitura e
recreação (de 0,51% para 0,28%) e despesas diversas (de 0,23% para 0,16%).
Ao mesmo tempo, dois grupos tiveram
aumento na inflação: comunicação (de
0,15% para 0,29%) e saúde e cuidados
pessoais (de 0,15% para 0,20%) (ABr).

D - Ciências de Dados
De 18 a 20 de outubro, acontece no campus sede da UFSCar o #meetingdata,
que objetiva fortalecer a pesquisa na área da Ciência de Dados e ampliar sua
visibilidade na comunidade científica. O encontro também será um ambiente
em que pesquisadores possam interagir, apresentar seus trabalhos mais
recentes e discutir problemas atuais. É um campo multidisciplinar, cujas
soluções empregam métodos de diferentes áreas da Matemática, Estatística, Ciência da Informação, Computação Científica e, especialmente, nas
subáreas de Aprendizagem de Máquina (Machine Learning), entre outros.
As instruções para submissão, prazos e a programação completa do evento
estão no site (http://www.datascience.ufscar.br/meetingdata).

E - Área Contábil
O Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ministra
uma série de cursos contábeis, em sua sede, à rua Maestro Cardim, 1.170,
Bela Vista. Todos os cursos são indicados aos auditores independentes,
contadores preparadores de demonstrações contábeis e estudantes de
ciências contábeis. O Ibracon é capacitador nato do Programa de Educação
Profissional Continuada (PEPC) do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), alinhado com as Normas de Ensino da International Federation
of Accountants (IFAC). Mais informações pelo tel. (11) 3372-1223 e
pelo e-mail: (ibraconquinta@ibracon.com.br).

F - Beleza Profissional
Maior feira de beleza profissional das Américas, a Beauty Fair chega em sua 14ª
edição. O evento acontece entre os dias 8 e 11 de setembro, no Expo Center
Norte. Voltada exclusivamente para cabeleireiros, manicures, maquiadores,
esteticistas, depiladores, massoterapeutas, micropigmentadores, podólogos
e varejistas do setor de beleza, o evento conta com mais de 500 expositores,
2.000 marcas e, em média, 160 mil visitantes, que geram cerca de R$ 600
milhões em volume de negócios. A feira ainda promove congressos, workshops
e eventos educacionais para profissionais da área e aposta em mini eventos ao
longo do ano com foco no desenvolvimento do setor (www.beautyfair.com.br).

G - Aeronave A380
Desde o seu primeiro voo de Dubai para Nova York, em 1º de agosto de
2008, o Emirates A380 transportou mais de 105 milhões de passageiros,

Tânia Rêgo/ABr

China e UE se unem
para apoiar comércio
multilateral

930 milhões, queda de 12% em
relação ao segundo trimestre
do ano passado.
Com a entrada em operação
de novos sistemas, a Petro-

bras deverá fechar o ano com
uma produção média de 2,7
milhões de barris de petróleo
equivalente por dia (petróleo e
gás natural). De acordo com a
diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Solange
Guedes, em razão da entrada
neste segundo semestre de
quatro novas unidades flutuantes, que produzem, armazenam
e escoam petróleo, a curva de
produção da estatal deverá
dar um salto a partir do quarto
trimestre.
A Petrobras já colocou em
operação este ano outras duas
unidades, ambas já em início
gradativo de produção. Ao final
de 2018, a Petrobras deverá ter
colocado em operação seis novos sistemas de produção (ABr).

Divulgação

A

o dar esta informação,
o presidente da estatal,
Ivan Monteiro, disse que
a empresa manterá o investimento de US$ 74,5 bilhões
previstos no planejamento
estratégico para os próximos
5 anos, “tendo em vista os
resultados alcançados e o
monitoramento constante do
Plano de Negócios e Gestão
2018-2022”.
Em reais, foram investidos
neste último trimestre do ano
pouco mais de R$ 11 bilhões,
resultado 1,23% menor do
que em igual período do ano
passado, mas 14% superior
ao do primeiro trimestre
deste ano. A maior parte dos
investimentos foi direcionada
à área de exploração e produ-

Ag.O Globo

Os investimentos da Petrobras este ano deverão totalizar US$ 15 bilhões, volume US$ 2 bilhões menor
que os US$ 17 bilhões previstos inicialmente

percorrendo mais de 1,5 bilhão de km em 115.000 voos, o equivalente a
39.000 viagens ao redor do mundo. É a maior operadora do mundo da
aeronave A380, com 104 aviões de dois andares voando para 49 cidades,
em 6 continentes, com serviços regulares e mais de 80 saídas diárias de
Dubai, o hub da companhia aérea. A Emirates também opera a rota A380
mais curta do mundo, de Dubai ao Kuwait, e a rota A380 mais longa do
mundo, de Dubai a Auckland. A companhia aumentou com sucesso a demanda em aeroportos como Manchester, Brisbane, Kuala Lumpur, Houston,
Praga, Kuwait, Maurício, Johanesburgo e São Paulo (www.emirates.com).

H - Energia Solar
O Brasil acaba de ganhar o primeiro ecommerce de energia solar para
residências, comércios e indústrias. Trata-se do Portal Solar, que reúne
as principais empresas e fornecedores de serviços de toda a cadeia da
geração distribuída no país. Ao todo, são 4,5 mil empresas cadastradas
e 1,7 mil itens disponíveis, incluindo milhares de opções de geradores
fotovoltaicos (painéis solares), equipamentos de instalação, inversores,
sistemas de bombeamento, entre outros. O consumidor pode adquirir todo
o sistema solar para sua residência, comércio ou indústria diretamente
no site, que também oferece financiamento para a compra e instalação.
Informações: (www.portalsolar.com.br).

I - Jovens Empreendedores
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove, no próximo
dia 23, a partir das 16h, o painel “O novo mercado, novas carreiras:
Como a integração da tecnologia, mudou as operações do mercado de
trabalho”. O evento receberá nomes importantes do mercado financeiro.
Na ocasião, os universitários terão um espaço para conhecer, conversar
e tirar dúvidas com grandes players do mercado, para ficar por dentro
de projetos inovadores. Ao final, um happy hour descontraído dá o tom
certo para um networking de peso, onde surgem oportunidades de estágio no mundo do trabalho, para indivíduos com um perfil diferenciado,
com foco em empreendedorismo e liderança. Inscrições: gratuitas, para
universitários maiores de 18 anos, no link: (http://bit.ly/2Lx7RG8).

J - Ideias Inovadoras
A aceleradora de soluções ambientais da Cervejaria Ambev, que conta
com novo apoio institucional do Pacto Global da ONU, acaba de lançar
a sua lista de 10 desafios para encontrar ideias inovadoras e disruptivas,
que ajudem a solucionar algumas das principais questões ambientais da
atualidade e que contribuam para a construção de um mundo melhor.
Os temas foram definidos globalmente pelo grupo AB Inbev junto a
especialistas de todo o mundo para questões como emissão de carbono,
água, agricultura sustentável, embalagem circular e o futuro da produção
de cerveja. Empreendedores, startups e acadêmicos interessados têm
até o dia 14 de setembro para escolher um dos desafios e inscrever suas
propostas no site (www.aceleradoraambev.com.br).

