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OPINIÃO
Como a relação comercial 

entre China e Estados Unidos 
afeta os demais países 

Os dois principais 

mercados do mundo 

são da China e Estados 

Unidos, vezes como 

compradores, outras 

como vendedores

Por este motivo, é que 
toda e qualquer movi-
mentação dentro dessa 

relação bilateral tem efeitos 
universais, como por exemplo 
se uma determinada com-
modity é sobretaxada entre 
eles, há a possibilidade de um 
outro país que a produz sair 
ganhando. Por mais que esses 
mercados afetem o mundo 
globalizado como um todo, tais 
ações não são tão simples, já 
que dependem de fatores além 
da produção, como a parte 
da logística, custo e tributos 
locais. 

Entretanto, desde a chegada 
da administração Trump, exis-
te uma proposta de fortalecer a 
produção local de produtos, ou 
seja, o governo estadunidense 
deseja que a mercadoria que é 
produzida na China, também 
seja produzida nos Estados 
Unidos. Mas, hoje dentro do 
contexto da globalização, boa 
parte das produções chinesas 
são realizadas também no leste 
asiático, ou seja, essa mudança 
que os Estados Unidos alme-
jam requer toda uma cadeia 
logística, que pela China já foi 
criada com diversos outros 
países que desenvolvem pe-
ças para serem montadas em 
fábricas chinesas, que então 
são exportadas. 

A miopia do governo esta-
dunidense o fez acreditar que 
era possível instalar facilmente 
uma cadeia de produção nesse 
nível, o que o fez entrar em 
guerra comercial com a China, 
ao sobretaxar a importação, 
principalmente de eletrônicos 
a fi m de ver como isso afeta-
ria a indústria local. Só que 
ao instalar essa produção, a 
indústria norte-americana 
enfrentou diversos desafi os, 
como a questão salarial que é 
muito mais alta, relacionamen-
tos com sindicatos e compra 
de matéria prima já que boa 
parte é importada. 

Então, os próprios comerci-
ários começaram a perceber 
que essa cadeia não está 
sendo produtiva para eles e 
que se continuar assim todo 
mundo pode sair prejudicado. 

Os Estados Unidos viraram o 
centro de design, criação e 
desenvolvimento de diferentes 
segmentos, mas os centros de 
produção realmente acabam 
sendo em países de baixo cus-
to. Como a China não gostou 
da postura do governo Trump, 
seus governantes se posicio-
naram de forma a enfrentar 
e sobretaxar a chegada, por 
exemplo, de soja, milho e in-
sumos que ela é acostumada a 
comprar dos Estados Unidos. 

Por conta disso, houve um 
limbo durante alguns meses, 
mas durante um encontro em 
Buenos Aires, os presidentes 
Donald Trump e Xi Jiping resol-
verem estabelecer uma pausa 
nessa guerra comercial porque 
perceberam que ninguém vai 
ganhar nada, e combinaram 
de fazer a troca de alguns 
produtos e insumos para ver 
como esse relacionamento 
pode acontecer. 

O governo chinês se compro-
meteu a comprar commodities 
norte-americanas, o que pode 
gerar grandes oportunidades 
de aumentar o desenvolvimen-
to dessas negociações e torná-
-las mais tranquilas. Mas isso 
ainda pode afetar os demais 
países. Se a guerra comercial 
se fi rmasse, ainda que ruim em 
alguns aspectos, poderia ser 
boa para que o Brasil pudesse 
se destacar como parceiro de 
commodities da China. 

Ainda assim, teriam que ser 
levadas em conta a capacidade 
do mercado brasileiro, como 
também questões de produção 
e clima. Levando em conside-
ração que a China já é um dos 
principais compradores de 
commodities de vários países. 
Todo esse desejo geopolítico e 
comercial afeta outras partes 
da indústria do comércio, prin-
cipalmente a logística. Se há de 
fato uma mudança de relação 
de compra e venda entre dois 
países, há também na rota de 
navios, além de cambiais. 

Com isso em mente, é neces-
sário estar com atenção para 
acompanhar os próximos capí-
tulos dessas negociações para 
entender o que pode acontecer 
no comércio exterior mundial. 
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Ciência e Tecnologia

News@TI
6ª Edição da TecnoMultimídia InfoComm 
Brasil 2019 acontecerá em Abril
@Com o objetivo de reunir os melhores distribuidores e fabricantes 

nacionais e internacionais do setor AV, além de sinalização digital, 
automação residencial, iluminação e domótica, a TecnoMultimídia 
InfoComm Brasil 2019 (TMI), promovida pela Latin Press, Inc. e a 
AVIXA - The Audiovisual and Integrated Experience Association - 
chega a sua 6ª edição repleta de novidades para compartilhamento de 
conhecimento e networking. A maior feira da indústria de áudio, vídeo, 
iluminação, automação e sistemas profi ssionais integrados do país 
acontecerá entre os dias 2 e 4 de Abril, das 13h às 20h, em novo local. 
Dessa vez, o Transamerica Expo Center sediará o importante encontro.

Solução antiespionagem com foco em 
proteção de celulares
@A Indra, empresa global de consultoria e tecnologia líder na Es-

panha e América Latina, desenvolveu um novo sistema com foco 
em proteção de celulares contra o roubo de informações sensíveis. 
Destinada principalmente para órgãos públicos e empresas, a Com-
Sec recentemente foi adotada pela Administração espanhola como 
forma de minimizar o roubo de informações. A solução se diferencia 
por ser muito simples e fácil de utilizar. É compatível com qualquer 
sistema operacional e modelo de smartphone ou tablet e criptografa 
comunicações de voz, mensagens e arquivos enviados. Além disso, 
permite estabelecer chamadas de vídeo e criar salas de comunicação 
para manter as reuniões seguras (www.indracompany.com).

Capítulos tratam da experiência 
do Laboratório Aberto de 
Interatividade e da cultura digital 

Criado em 2016 na Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), o Laboratório 

Aberto de Interatividade para a Disseminação 
do Conhecimento Científi co e Tecnológico 
(LAbI) já passou por fases diferentes em re-
lação às estratégias utilizadas para aproximar 
o conhecimento de públicos diversifi cados, 
mas uma característica permeia a trajetória 
do Laboratório desde a sua fundação: a busca 
por construir narrativas que promovam essa 
aproximação a partir de elementos familiares 
a esses diferentes públicos. Essa experiência 
agora está registrada no capítulo intitulado 
"Cultura científi ca e cibercultura: a experiên-
cia do Laboratório Aberto de Interatividade 
(LAbI) com narrativas de Ciência nos espaços 
físico e virtual", que integra livro lançado no 
fi m de 2018, com o título "Produção e difusão 
da Ciência na cibercultura: narrativas em 
múltiplos olhares".

A obra, publicada pela Editora da Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (Edi-

Publicação de pesquisadores da UFSCar aborda 
cultura científi ca 

com a Orquestra Experimental da UFSCar; 
e produções pensadas especifi camente para 
o diálogo com o público em redes sociais. 
A autoria é de Adilson Jesus Aparecido de 
Oliveira, docente do Departamento de Física 
(DF) da UFSCar e Coordenador Geral do 
LAbI; Mariana Rodrigues Pezzo, jornalista 
na UFSCar e Coordenadora Executiva do 
Laboratório; e Tárcio Minto Fabrício, pós-
-doutorando e Coordenador de Conteúdo 
do LAbI.

As primeiras páginas da obra, incluindo 
sumário e apresentação dos capítulos, 
estão disponíveis neste link https://bit.
ly/2RzukFv.

tus), reúne pesquisas e refl exões sobre 
a divulgação da produção científi ca e os 
desafi os envolvidos, de autoria de pesqui-
sadores de diferentes formações, áreas 
do conhecimento e regiões brasileiras. 
Mais especifi camente, os trabalhos visam 
discutir fenômenos e processos que têm 
caracterizado a produção e a difusão da 
Ciência na cibercultura. Para tanto, os 
capítulos estão organizados em três eixos 
principais: Cultura científi ca, comunicação 
e cibercultura; Produção, difusão e comu-
nicação científi ca; e Produção científi ca e 
processos formativos.

Inserido na primeira temática, o capítulo 
produzido pelo LAbI tem uma introdução 
teórica sobre cultura científi ca e outros 
conceitos relevantes à compreensão dos 
desafios e oportunidades presentes no 
contexto atual de difusão do conhecimento 
científi co. Em seguida, exemplifi ca como o 
Laboratório vem enfrentando esses desafi os 
a partir de projetos selecionados, como as 
radionovelas de divulgação científi ca; a série 
de videocasts da chamada "Trilha da Luz", 
voltada às crianças; o concerto multimídia 
"Infi nito em todas as direções", uma parceria 

O Rio foi selecionado para concorrer à vaga em 2014, e 

disputou com Paris e Melbourne.

O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar em 2020 o 27º 
Congresso Mundial de Arquitetos, evento que pela primeira 
vez dará à cidade-sede o título de Capital Mundial da Ar-
quitetura. O anúncio foi feito na sexta-feira (18) na sede da 
Unesco, em Paris. O congresso acontece a cada três anos 
e, a partir da próxima edição, toda a cidade que sediá-lo 
será considerada capital mundial da arquitetura. O Rio foi 
selecionado para concorrer à vaga em 2014, e disputou com 
Paris e Melbourne.

O evento será realizado entre 19 e 26 de julho de 2020 e é 
promovido pela União Internacional dos Arquitetos (UIA). 
Estarão reunidos no Rio arquitetos e urbanistas do mundo 
todo para discutir temas como planejamento urbano, cultura, 
mobilidade, obras públicas e construção de cidades inclusivas. 
A expectativa é de que cerca de 25 mil pessoas venham à 
cidade para participar do congresso. Será a primeira vez que 
o evento será realizado no Brasil, e o presidente do Instituto 
de Arquitetos Brasileiros, Nivaldo Andrade, ressalta que a 
cidade é uma referência por abrigar trabalhos de nomes como 
Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Lúcio Costa.

“A cidade é também uma referência de desafi os contem-
porâneos para os arquitetos e de experiências positivas no 
campo do urbanismo, a exemplo dos programas de urbanização 
de favelas. Podemos dizer que o Rio sintetiza características 

A maioria dos imigrantes que ingressa no território brasileiro busca seguir para outros estados e 

países. A Colômbia é o local mais procurado.

A decisão foi anunciada 
pelo ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Sil-

va, e o governador de Roraima, 
Antonio Denarium. Eles e mais 
quatro ministros visitaram as 
instalações usadas pela opera-
ção em Boa Vista. 

Na sexta-feira (18), Dena-
rium,  Azevedo e Silva, e os mi-
nistros da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta,  Educação, Ricardo 
Vélez, Cidadania, Osmar Terra, 
e CG, Wagner Rosário, irão 
até a fronteira do Brasil com 
a Venezuela. As autoridades 
vão verificar as instalações 
no município de Pacaraima. 
O município é considerado a 
principal porta de entrada dos 
imigrantes que vêm da Vene-
zuela. Foi ali que, em agosto 
do ano passado, um grupo de 
venezuelanos foi atacado.  

Lançada pelo governo federal 
no início de março de 2018, no 
esforço de combater a crise 
humanitária provocada pela 
onda migratória venezuelana, 
a ‘Operação Acolhida’ é co-
ordenada pela Força-Tarefa 
Logística Humanitária, uma 
iniciativa que reúne vários 
ministérios e órgãos federais, 
estadual e municipais. As ações 
de apoio aos venezuelanos 
que chegam ao Brasil, fugin-
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Governo prorroga por um ano 
‘Operação Acolhida’ a venezuelanos
A ‘Operação Acolhida’, que recebe e promove a interiorização de imigrantes e refugiados venezuelanos, 
será prorrogada até março de 2020, sem possibilidade de fechamento da fronteira com a Venezuela

do da crise econômica e da 
instabilidade política, incluem 
o fornecimento de refeições, 
abrigo e cuidados médicos, a 
regularização da situação dos 
imigrantes que manifestem o 
desejo de permanecer no Brasil 
e a redistribuição das famílias 
para outras regiões.

Os ministros e o governador 
ressaltaram a preocupação com 
a dependência energética do 
estado em relação à Venezuela, 
que abastece a região: metade 
da eletricidade consumida em 

Roraima vem do país vizinho. O 
restante é produzido por usinas 
termelétricas e custa cinco 
vezes mais que a hidrelética. 
Segundo o governador, uma 
solução é a retomada da cons-
trução da linha de transmissão 
de sai da usina de Tucuruí, no 
Amazonas, até Boa Vista. São 
700 km de obras, abandonadas 
desde 2011 e que, quando 
forem retomadas, devem de-
morar três anos para serem 
concluídas.

Na região do Linhão do Tucu-

ruí entram cerca de 500 a 600 
venezuelanos por dia em busca 
de abrigo e oportunidades no 
Brasil. Menos de 5% deles fi cam 
em Roraima. A maioria segue 
para outros estados e países. A 
Colômbia é o local mais procu-
rado. Desde 2017, 180 mil ve-
nezuelanos migraram passando 
por Pacaraima. Segundo os 
levantamentos mais recentes, 
desse total 5,8 mil estão em 
Roraima e 4,2 mil foram levados 
para mais 15 estados, por meio 
da interiorização (ABr).

Unesco anuncia Rio como primeira 
Capital Mundial da Arquitetura

encontradas em cidades não só do Brasil, mas de diversos 
países do mundo”, afi rma ele. O prefeito Marcelo Crivella 
prometeu se empenhar em transformar 2020 em um marco 
na história cultural da cidade, que é marcada pela diversidade 
de infl uências (ABr).


