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A - Cultura no Metrô
Hoje (19), a partir das 17h, os passageiros que circularem pela Estação 
Ana Rosa, Linha 1-Azul e Linha 2-Verde do metrô, poderão conferir 
a apresentação musical dos alunos do Projeto Guri – maior programa 
sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado. 
A ação faz parte do projeto ‘Cultura no Metrô’, que busca recuperar, 
apropriar e ocupar novos espaços. Os alunos do grupo de madeiras do 
Polo Sorocaba darão continuidade à série de apresentações com estilos 
musicais variados, desde músicas internacionais a composições brasi-
leiras. O repertório inclui peças como Asa Branca, A Thousand Years, 
Thriller, Viva La Vida e Sweet Child O’ Mine.  

B - Renda para AACD 
No mês das crianças, a Casas Bahia e o Pontofrio irão ajudar a AACD, 
associação referência no tratamento de crianças com defi ciência física. 
Para isso, as duas redes desenvolveram a campanha “Compra do Bem 
Casas Bahia” e “Compra do Bem Pontofrio”, em que a renda das compras 
realizadas no próximo dia 27 (sábado), nas lojas e no e-commerce das 
marcas será revertida para a instituição. As duas marcas contarão com 
comunicação nas lojas e sites, além de colaboradores voluntários, que 
estarão nas unidades para ajudar a disseminar a mensagem da Compra 
do Bem entre os clientes. A renda arrecadada será divulgada dia 10 de 
novembro durante o Teleton.

C - Profi ssionalizante Gratuito
O curso profi ssionalizante gratuito do Proa é direcionado para estudantes 
da rede pública de ensino que têm entre 17 a 19 anos. Tem metodologia 
elaborada com base nas exigências do mercado de trabalho e auxilia no 
desenvolvimento de qualifi cações que formam os perfi s mais buscados 
pelas empresas. É referência nacional em educação voltada ao mercado 
de trabalho e já formou mais de 4 mil jovens. O índice de empregabilida-
de entre os alunos formados nos últimos três anos é de 85%. Os jovens 
interessados em participar do curso devem se inscrever para o processo 
seletivo por meio do endereço: (http://www.proa.org.br/p/aluno-proa).

D - Cem Anos de Urupês
O livro Urupês, escrito por Monteiro Lobato em 1918, ganhou a cena na 
época da publicação e teve várias edições, podendo ser considerado o 
primeiro best-seller nacional. Para celebrar os cem anos do texto, a Editora 
Unesp e a Universidade do Livro realizam encontro com especialistas 
aberto ao público, nas tardes dos dias 5 e 6 de novembro, às 14h30. O 
local escolhido como palco do encontro é o prédio onde hoje funciona 
a Fundação Editora da Unesp e que já foi sede da Cia.Gráphico-Editora 
Monteiro Lobato (Praça da Sé, 108). Informações e inscrições: (http://
editoraunesp.com.br/). 

E - Ética em Vendas 
Idealizado pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, 
o Seminário de Ética em Vendas Diretas, marcado para o próximo dia 
25 (quinta-feira), na Rua George Ohm, 230, Torre B, Cidade Monções, 
reune um time de especialistas em ética, reputação, compliance e co-
municação, entre eles, o professor Robert Henry Srour. Os palestrantes 
apresentam as boas práticas já existentes no setor e que podem ser 
aplicadas nas demais companhias. A ideia é aprimorar e atualizar co-
nhecimentos em temas essenciais para as vendas diretas e a sociedade. 
Mais informações e inscrições: (http://abevd.org.br/eventos/seminario-
-de-etica-em-vendas-diretas/).

F - Mulher Empreendedora 
O Núcleo Mulher da ADVB promove palestra gratuita sobre o tema 
“A voz de uma mulher empreendedora transforma a sociedade”, no 
próximo dia 31, no Auditório Employer (R.Padre João Manuel, 165), 
às 14h  O palestrante convidado é o professor de cursos da ADVB e 
master coach Onesino Nascimento, que vai falar sobre a atuação fe-
minina no mercado de trabalho, ressaltando a importância da mulher 
empreendedora e em cargos de liderança, e como ela pode administrar 
a sua força interior de modo que cause um impacto positivo na socie-
dade. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas 
pelo email (laine@advb.org).

G - Capital Gastronômica 
Desta segunda-feira (22) até domingo (28), a cidade será capital da gastronomia 
italiana. Renomados chefes das 20 regiões da Itália assumirão a cozinha de 20 
restaurantes paulistanos, com menus inspirados na culinária local. O evento, 
chamado de “Settimana della Cucina Regionale Italiana”, oferece menus a preço 
fechado com entrada, um ou dois pratos principais e sobremesa, inspirados 
em cada uma das 20 regiões da Itália, como Toscana, Sicília, Calábria, Ligúria, 
Piemonte, Lazio, Vêneto e Puglia. Entre os restaurantes participantes estão: 
Terraço Itália, Maremonti Trattoria, Ristorantino, Picchi, Trattoria Fasano, 
Attimo Per Quattro e Buttina. Dos 20 chefes italianos, quatro atuam em res-
taurantes premiados pelo Guia Michelin: Paolo Masieri (Ligúria), Mara Zanetti 
Martin (Vêneto), Luca Abbruzzino (Calábria) e Duccio Pistolesi (Toscana).

H - Projetos Sustentáveis
Uma das tendências imobiliárias que apresenta alta no mercado são os pro-
jetos sustentáveis, que estão presentes cada vez mais em imóveis, inclusive 
nos de alto padrão. A Zmart Hauz é a primeira empresa que constrói casas 
saudáveis, com aparelhos de ar, por exemplo, que são capazes de eliminar 
cerca de 99% de impurezas, entregando um ambiente mais limpo, livre de 
fungos, ácaros, bactérias, odores e até, doenças. Para manter a qualidade, a 
incorporadora constrói imóveis para o público de luxo e tem parcerias com 
arquitetos renomados do Brasil. Saiba mais em: (http://zmarthauz.com.br/).

I - Encontro dos Clássicos
Ponto obrigatório dos apaixonados por carros antigos, o Encontro dos 
Clássicos do Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, 
chega a sua 15ª edição neste sábado (20), e faz uma homenagem ao 
clássico Gol “quadrado”. Realizado no estacionamento G6, o evento será 
das 14h às 18h. Os fãs de automobilismo poderão se reunir para conferir 
mais de 100 carros de modelos clássicos, multimarcas e modernos. Será 
possível admirar carros que já saíram de circulação, mas que são xodós 
de grandes colecionadores, trocar experiências e histórias a bordo dos 
possantes. O ingresso será qualquer tipo de leite em pó em lata. 

J - Guru da Auditoria
Richard Chambers é referência global, ao menos entre os mais de 190 mil 
auditores internos associados ao ‘The Institute of Internal Auditors’, orga-
nização da qual é presidente e CEO, tida como a Fifa da auditoria interna 
no mundo, presente em mais de 170 países. Ele abre nesta segunda-feira 
(22), a 23a edição do Congresso Latino-americano de Auditoria Interna, 
evento que acontece em Foz do Iguaçu e que deverá quebrar recorde em 
participação, com a presença de mais de 1000 profi ssionais, tornando-se a 
maior conferência da carreira já realizada no país. Inscrições e informações: 
(eventos@iiabrasil.org.br). tel. (11) 5095-4045.
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As novas tecnologias não 

são tão efi cientes assim 

e acarretam em um 

grande impacto ao meio 

ambiente

O debate sobre o uso dos 
agrotóxicos, culturas 
agrícolas transgênicas, 

plantações orgânicas e a quali-
dade dos produtos alimentícios 
que consumimos aumentou 
exponencialmente nos últimos 
anos. 

Você sabe quem controla o 
que comemos? Como funciona 
este mercado que movimenta 
bilhões de dólares e impacta 
diretamente na vida e saúde 
da população? Existe um equi-
líbrio entre sustentabilidade e 
lucratividade?

Hoje, apenas quatro grandes 
conglomerados empresarias 
são responsáveis pela maior 
fatia do mercado de agrotó-
xicos e sementes. Segundo o 
Atlas do Agronegócio (2018), 
apenas três deles dominam 
mais de 60% do mercado de se-
mentes comerciais e produtos 
químicos agrícolas. Na prática, 
sabe-se que quanto maior uma 
indústria, maior a infl uência 
que ela tem na criação de leis 
e políticas de um país. 

Ou seja: quem possui do-
mínio sobre os agrotóxicos e 
patentes de culturas genetica-
mente modifi cadas, infl uência 
a agricultura e o mercado 
agrícola como um todo. Um 
exemplo dessa infl uência é a 
aprovação por uma Comissão 
na Câmara dos Deputados 
do projeto conhecido como 
“PL do Veneno”, que propõe 
modifi cações no sistema de 
regulamentação do uso de 
agrotóxicos, seus componen-

tes e afi ns no Brasil.
A grande mudança da nova 

lei é a retirada de poderes de 
decisão de órgãos de saúde e 
meio ambiente no processo 
de registro dos defensivos 
agrícolas, reduzindo seu papel 
à simples homologação do uso 
desses produtos químicos. 
Sendo assim, se enfraquece 
signifi cativamente os critérios 
para aprovação do uso de um 
novo agrotóxico.

Muitos defendem que as mo-
difi cações na lei vão permitir 
que a agricultura brasileira se 
torne mais competitiva e que 
aumente a produtividade no 
campo, devido a modernização 
dos agrotóxicos utilizados. 
Porém, na prática, as novas 
tecnologias não são tão efi -
cientes assim e acarretam em 
um grande impacto ao meio 
ambiente. 

O Atlas do Agronegócio 
(2018) aponta algumas conse-
quências das novas tecnologias 
como a perda de fertilidade de 
solos, a redução de biodiversi-
dade, as intoxicações em seres 
humanos, além da redução dos 
postos de trabalho no campo. A 
palavra do momento neste as-
sunto é equilíbrio. Precisamos 
entender nossa relação com o 
que estamos consumindo e os 
impactos que causam em nossa 
saúde e bem-estar. Precisa-
mos monitorar a qualidade de 
águas, alimentos e solos. 

É necessário buscar gradu-
almente a redução do uso de 
agrotóxicos nas plantações e 
incentivar o desenvolvimento 
de alternativas sustentáveis 
para a agricultura e que sejam 
economicamente viáveis.  

(*) - É Engenheira Química do Freitag 
Laboratórios (www.freitag.com.br).

Grace Jenske (*)

Recuou a 
intenção de 
consumo das 
famílias 

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) recuou 0,3% 
de setembro para outubro e 
chegou a 86,7 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Na comparação com outubro 
do ano passado, no entanto, o 
indicador medido pela Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) avançou 11,3%.

Quatro dos sete componentes 
pesquisados tiveram queda de 
setembro para outubro, com 
destaque para o momento ser 
adequado para a compra de 
bens duráveis (-3,3%) e para 
a perspectiva de consumo 
(-1,2%). Dos três componentes 
em alta, o destaque fi cou com 
a renda atual (1%). Na com-
paração com outubro de 2017, 
todos os componentes tiveram 
alta, com destaque para o nível 
de consumo atual (24,4%) e 
para a perspectiva de consumo 
(15%) (ABr).

A tendência de preços baixo se explica pela maior

oferta no atacado.

A cebola continua sem pesar 
no bolso do consumidor. O 
produto apresentou a maior 
queda de preços dentre as 
hortaliças com maior repre-
sentatividade na comerciali-
zação nas principais Ceasas 
do país. Rio de Janeiro foi o 
estado com índice de queda 
mais expressivo, registrando 
baixa de cerca de 33%, se-
guido de São Paulo, Recife e 
Goiânia. Os dados estão no 10º 
Boletim Prohort, divulgado 
ontem (18), pela Conab, com 
os preços de frutas e hortaliças 
das Ceasas. 

A tendência de preços baixo 
vem ocorrendo desde maio e 
se explica pela maior oferta 
no atacado. A grande produ-
ção está vindo sobretudo das 
regiões Sudeste, Nordeste e 
Centro-Oeste. A quantidade 
de cebola no mercado não 
é impactada com a maior 
exportação do produto, prin-
cipalmente para o Paraguai e 
a Argentina, que chega a 18 

Mauricio Stainoff,

presidente da Federação.

O fi m do ano já chegou e a 
busca por vagas temporárias 
como uma oportunidade de 
recolocação ou como chance 
de ter uma primeira experiên-
cia no currículo, movimenta 
alguns setores da economia, 
especialmente, o varejo. Se-
gundo pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Estado, 
cerca de 40% dos varejistas 
esperam ter um aumento de 
3% no quadro de funcionários. 

“O Natal representa 80% das 
contratações de fi m de ano, 
seguidos por Black Friday e 
Dia das Crianças, que são datas 
próximas. É mais evidente a 
necessidade destas contrata-
ções por causa das festas, que 
são as datas mais importantes 
para o varejo com relação às 

O setor encerrou o mês com um estoque

de 504.442 empregos formais.

Em agosto, foram cria-
dos 1.692 postos de 
trabalho, resultado 

de 15.909 admissões contra 
14.217 desligamentos. Com 
isso, o setor encerrou o mês 
com um estoque de 504.442 
empregos formais, alta de 
1,6% em relação ao mesmo 
período de 2017, maior pa-
tamar desde outubro de 2015 
e a mesma alta apontada em 
julho de 2018. 

No acumulado de 2018, o 
saldo ficou positivo em 6.292 
vínculos celetistas. Na soma 
dos últimos 12 meses, 7.836 
postos de trabalho formais 
foram abertos. Os dados são 
da pesquisa realizada men-
salmente pela FecomercioSP, 
com base nos dados do Ca-
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Atacado paulista volta a gerar 
vagas com carteira assinada

O comércio atacadista do Estado de São Paulo voltou a gerar vagas com carteira assinada pelo segundo 
mês consecutivo

gas abertas, a maior taxa entre 
os dez segmentos analisados. 

Em seguida, aparecem as 
atividades de papel, resíduos, 
sucatas e metais (2,9%); e de 
máquinas de uso comercial e 
industrial (2,8%), enquanto 
os segmentos de materiais 
de construção, madeira e 
ferramentas (-0,8%); e de 
vestuário, tecidos e calça-
dos (-0,5%) são os únicos 
a registrar queda na mesma 
base comparativa. De acordo 
com a assessoria econômica 
da FecomercioSP, os dados 
retratam o início do melhor 
período do ano, visto que o 
atacado se prepara também 
para o Natal, antecipando 
os movimentos do comércio 
varejista (AI/FecomercioSP).

ged e das informações sobre 
movimentações declaradas 
pelas empresas do atacado 
paulista. No acumulado dos 

últimos 12 meses, destaque 
para o comércio atacadista 
de produtos farmacêuticos e 
higiene pessoal com 2.152 va-

Queda de preços da cebola é 
devido a produção elevada

mil toneladas até setembro, um 
aumento de 274% comparado 
com o mesmo período de 2017.

Por outro lado, o mamão 
deve encarecer a compra. So-
mente a Ceagesp em São Paulo 
apresentou redução de preços 
superior a 10%, enquanto nos 
demais mercados atacadistas 
houve aumento, chegando a 

mais de 17% na Ceasa/MG e 
Ceasa/PE. A variante formosa 
foi a que mais contribuiu para 
valorização das cotações no 
mercado, em virtude da re-
dução de oferta pelo efeito 
das chuvas que afetaram a 
produtividade nas principais 
regiões produtoras nos meses 
anteriores (GI/Conab).

Vagas temporárias podem 
crescer 3% até o Natal

vendas”, explica o presidente 
da entidade, Maurício Stainoff.

Outra pesquisa que aponta 
otimismo é da Assertem e da 
Caixa Econômica Federal, que 
mostram que até dezembro de-
vem ser abertas 434,4 mil vagas 
temporárias no mercado. Os se-
tores que mais devem contratar 
são comércio de vestuários, cal-
çados e cosméticos (AI/FCDL).

Com o início do período chuvoso, o Comitê 
de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) 
reafi rmou a decisão de não despachar usinas 
termelétricas mais caras, fora da ordem de 
mérito de custo. A operação dessas usinas 
começou em setembro, permanecendo liga-
das até a primeira semana de outubro, em 
razão do baixo nível dos reservatórios das 
hidrelétricas. O comitê também decidiu que 
não há necessidade de continuar com reuniões 

semanais. “Caso haja alteração signifi cativa 
das condições de suprimento até a próxima 
reunião ordinária do Comitê, prevista para 7 
de novembro, poderá ser agendada reunião 
extraordinária”, disse o CMSE.

Nos últimos sete dias choveu nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste com valores 
ligeiramente superiores à média histórica. 
“Nos próximos sete dias as precipitações 
deverão atingir as regiões Sudeste, Centro-

-Oeste e oeste do Nordeste. Essa situação 
caracteriza o início do período chuvoso”, 
informou o CMSE em nota. De acordo com 
o comitê, as bacias mais benefi ciadas serão 
as dos rios Grande, Paranaíba, São Francis-
co, Doce, Tocantins e, em menor medida, 
Xingu, Itaipu, Iguaçu e Madeira. O nível de 
armazenamento do subsistema Sudeste/
Centro-Oeste está 3,0% acima da curva 
de referência para este subsistema (ABr).

Com início de chuvas, comitê não liga termelétricas


