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OPINIÃO

A força da mulher 
do campo: um 

exemplo a seguir

Pesquisa apurou que 

81% dos entrevistados 

consideraram a mulher 

de importância vital 

e muito relevante no 

campo
 

Quando falamos em agro-
negócio, seja qual for 
a atividade específi ca, 

muitos o associam a trabalho 
árduo, hercúleo, cansativo e 
que requer pessoas que supor-
tem o “tranco” – na maioria das 
vezes, homens, reconhecidos 
historicamente pela virilida-
de e alta resistência. Até um 
passado recente, essa forma 
de pensar era absolutamente 
comum e aceitável. 

Porém, a realidade atual é 
completamente diferente e o 
conceito acima está ultrapas-
sado e arcaico. Na verdade, 
nem sentido faz! Atualmente, 
as mulheres ocupam cargos 
de liderança em propriedades 
rurais, entidades de classe e 
empresas dos vários elos da ca-
deia da produção de alimentos. 

Esse cenário é comprovado 
com pesquisas e estudos re-
alizados, como a 7ª Pesquisa 
Hábitos do Produtor Rural, 
iniciativa da Associação Bra-
sileira de Marketing Rural 
e Agronegócio (ABMRA) e 
consultoria Informa FNP, que 
mostra que uma em cada três 
propriedades rurais do Bra-
sil possui mulheres em sua 
equipe de gestão, com poder 
decisório. 

Além disso, a pesquisa 
apurou que 81% dos entrevis-
tados consideraram a mulher 
de importância vital e muito 
relevante no campo. 

Numa atividade cada vez 
mais complexa e competitiva, 
na qual as modernas tecnolo-
gias ganham cada vez mais es-
paço nas propriedades rurais, 
informações consistentes e 
conhecimento técnico fazem-
-se extremamente necessários 
para obter a tão desejada alta 
produtividade e rentabilidade. 
Em qualquer profi ssão, o es-
tudo e a formação intelectual 
contribuem favoravelmente 
para a correta tomada de de-
cisão na carreira de qualquer 
profi ssional. 

E isso não é diferente no 
campo. É necessário ter o co-
nhecimento preciso sobre tudo 
o que envolve a produção de 
alimentos. As mulheres, nesse 
campo, destacam-se cada vez 
mais. Levantamento nacional 
encomendado pela Associação 
Brasileira do Agronegócio 
(ABAG) em 2017 e realizado 
pelo Instituto Ipeso, constatou 
que o perfi l das mulheres que 
atuam no agronegócio bra-
sileiro é de alta escolaridade 
(60% possuem curso superior) 

e 88% têm independência 
fi nanceira. 

Esses dados refl etem clara-
mente que as mulheres vêm 
obtendo sucesso em suas 
funções no campo, sendo o 
elevado índice de independên-
cia fi nanceira um refl exo desse 
processo. Em 2015, metade 
dos 243 alunos formados na 
Esalq/USP, já era do sexo femi-
nino. Esse percentual aumenta 
ano após ano. Outra pesquisa, 
da Comissão Sobre a Situação 
da Mulher, da ONU, revelou 
que as mulheres representam 
43% dos 1,3 bilhão de peque-
nos agricultores do mundo 
inteiro. Importante destacar 
que a presença feminina é 
bastante diversifi cada: tanto 
fora quanto dentro da porteira.

Apesar do grande espaço já 
conquistado pelas mulheres, 
ainda há desafi os pelo cami-
nho. Apesar de números oti-
mistas, que revelam tendência 
da presença feminina no cam-
po, certas resistências ainda 
persistem. Pesquisa realizada 
entre o fi m de 2015 e abril de 
2016 pelo Instituto Fran6, em 
parceria com a ABAG e PwC, 
em todas as regiões do país, 
mostrou que 67% das mulheres 
do agro ainda não sentem que o 
espaço oferecido a elas é igual 
ao dos homens. 

O levantamento também 
concluiu que 71% das mulhe-
res entrevistadas já tiveram 
algum tipo de confl ito no tra-
balho. É importante destacar, 
também, o apoio ofi cial a essa 
causa. O Brasil conta com um 
departamento específi co para 
atender às demandas das mu-
lheres do campo, a Diretoria 
de Políticas para Mulheres 
Rurais. O órgão tem como 
objetivo estimular a criação de 
projetos que visem fomentar o 
acesso das mulheres rurais e 
suas organizações produtivas 
à documentação civil e jurídica 
por meio de repasse de recur-
sos aos estados. 

Diversas ações propostas 
visam fortalecer e consolidar 
as organizações produtivas 
de mulheres rurais e suas 
articulações com os governos 
estaduais, além de expandir o 
alcance de políticas públicas 
para as mulheres atuantes no 
segmento rural. Numa época 
em que inúmeros movimentos 
feministas ganham dimensões 
pelo globo, ecoando por mais 
voz, igualdade de direitos, 
respeito e outras tantas reivin-
dicações, é nossa responsabi-
lidade apoiar a maior inserção 
das mulheres no mercado de 
trabalho. 

Capacidade e competência 
têm de sobra.

 
(*) - É gerente de negócios da Belgo 

Bekaert Arames.

Guilherme Vianna (*)
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News@TI
Abertas inscrições para o Latam Edge Award 2019
@As empresas interessadas podem fazer a inscrição pelo site https://

www.latamedge.com/ e checar as condições necessárias para concor-
rer ao prêmio, que está em sua 4ª edição -- o domínio da língua inglesa é 
mandatório. Scale-ups dos setores de smart cities, health, manufacturing, 
fi ntech, entertainment, agritech, games e creative tech, com faturamento 
ou investimentos de mais de US$ 1 milhão, estão convidadas a participar 
-- mais de 160 empresas de 29 países se inscreveram no ano passado. O 
prêmio de £100 mil é formado por um escritório gratuito por um ano em 
Londres, além dos serviços de coaching, desenvolvimento de negócios, 
assistência jurídica, contabilidade, marketing digital e Relações Públicas. 
Os serviços são fornecidos gratuitamente  por uma rede formada por oito 
empresas parceiras em Londres, além do conjunto de apoios e suportes 
comerciais das Câmaras de Comércio latino-americanas em Londres.

Um entre os dois principais programas 
para criação de design gráfi co do mercado 
mundial, o CorelDRAW  ganha neste mês 
de março nova edição que, pela primeira 
vez em 18 anos, volta a ter versões tanto 
para Windows quanto para Mac, da Ap-
ple. A decisão da empresa canadense é 
estratégica e faz parte de uma política de 
expansão em mercados verticais que a 
levou recentemente a adquirir o controle 
acionário da Parallels, empresa de software 
com forte proeminência no universo Apple. 

A suíte de programas gráfi cos, que nos 
últimos anos vem ganhando ferramentas 

Após 18 anos, CorelDRAW volta ao mercado Mac
Marcando seus 30 anos de mercado, CorelDRAW Graphics Suite 2019 voa além do Windows com edições 
para uso na nuvem e em Apple

inteligentes a cada dia mais sofi sticadas 
para facilitar a vida de profi ssionais de 
criação, fotógrafos, publicitários e editores, 
passa a incluir o CorelDRAW.app, aplicativo 
inédito que leva os programas à nuvem 
e dá ao usuário a facilidade de utilizar o 
sistema em qualquer lugar. 

“O produto está espetacular”, diz o 
brasileiro Fernando Soares, que além de 
Gerente de Produtos da Corel para o Brasil 
é também um apaixonado de primeira via-
gem pelo CorelDRAW, que começou a usar 
ainda nos anos 90, muito antes de sequer 
sonhar que um dia trabalharia na empresa 

canadense. “As ferramentas assistidas por 
inteligência artifi cial e o APP que permite 
utilizar a suíte na nuvem vão levar os usu-
ários ao paraíso – e isso vale tanto para a 
turma do Windows quanto do Mac.” 

Segundo o executivo, a decisão de voltar 
ao mercado Apple faz parte de uma política 
de expansão da marca, mas não só isso. “É 
nossa resposta à pressão comunitária”, ex-
plica Fernando. “Há uma quantidade notável 
de usuários de PC que migrou nos últimos 
anos para Mac, e é dessa comunidade que 
tem nos chegado um volume expressivo de 
pedidos para ter o CorelDRAW no MacOS.”

É o que revela pesquisa 
realizada pela Confede-
ração Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em parceria com 
o Banco Central BC. Os dados 
apontam que seis em cada dez 
brasileiros (59%) admitem não 
se preparar para a hora de se 
aposentar, enquanto apenas 
41% têm se preocupado com 
essa fase da vida – percentual 
que chega a 55% nas classes 
A e B.

Entre os que não fazem 
qualquer tipo de plano fi nan-
ceiro para a aposentadoria, 36% 
alegam não sobrar dinheiro no 
orçamento e 18% atribuem à 
ausência de um plano ao fato de 
estarem desempregados. Para 
17% não vale a pena guardar o 
pouco dinheiro que sobra no fi m 
do mês. “Estima-se que a parti-
cipação da população acima de 
65 anos na sociedade brasileira 
passe dos atuais 9% para 25% 
em 2060, segundo projeções 
do IBGE. Será cada vez mais 
importante começar a pensar 
em uma complementação ainda 
jovem e não apenas quando 
se aproxima do momento de 
parar de trabalhar”, avalia a 
Economista-Chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.

A pesquisa também identifi -
cou os meios mais comuns de se 

Estima-se que a participação da população acima de 65 anos na sociedade brasileira passe dos 

atuais 9% para 25%, em 2060.

A primeira-ministra da Nova 
Zelândia, Jacinda Ardern, 
anunciou ontem (18) que 
apresentará dentro de 10 dias 
um projeto de lei para restrin-
gir a venda de armas. A medida 
é uma reação ao pior atentado 
terrorista da história do país, 
realizado na última sexta (15), 
quando o australiano Brenton 
Tarrant assassinou 50 pessoas 
em duas mesquitas de Chris-
tchurch, terceira maior cidade 
neozelandesa.

Ardern disse que seus mi-
nistros já concordaram com a 
decisão de restringir a posse 
de armas, mas ressaltou que 
ainda falta defi nir os detalhes 
da proposta. A premier tam-
bém anunciou um inquérito 
sobre os serviços de inteli-
gência, uma vez que Tarrant 
havia escapado totalmente 
dos controles das agências 
de segurança nacional, mais 
preocupadas com o terroris-
mo islâmico.

O australiano, que está pre-
so, é defensor da supremacia 
branca e crítico da imigração e 
do Islã. Ele tem 28 anos e de-
cidiu dispensar seu advogado, 
com a intenção de fazer sua 

Memorial para vítimas de atentado em Christchurch,

Nova Zelândia.

Mortes por ciclone 
em Moçambique 
podem passar
de mil

O presidente de Moçambique, 
Filipe Nyusi, disse ontem (18) que 
o número de mortos na passagem 
do ciclone Idai pode ser superior 
a mil. Até o momento, o país con-
tabiliza 84 vítimas em função do 
fenômeno natural, que também 
atingiu Malauí e Zimbábue. “Parece 
que podemos registrar mais de 
mil mortes”, disse o mandatário à 
estatal Rádio Moçambique, após 
ter sobrevoado os arredores do 
porto de Beira e visto os efeitos 
das inundações. 

“As águas dos rios Pungue e 
Buzi transbordaram, fazendo 
vilarejos inteiros desaparecerem 
e isolando comunidades. Corpos 
estão boiando”, afi rmou Nyusi. A 
Cruz Vermelha estima que 90% 
da cidade de Beira, que tem 500 
mil habitantes, foi danifi cada ou 
destruída. O ciclone atingiu a 
costa de Moçambique no fi m da 
semana passada e depois seguiu 
em direção a Malauí e Zimbábue, 
no sul da África. A passagem de 
Idai pelos três países já contabiliza 
215 vítimas (ANSA).
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Seis em cada dez brasileiros não 
se preparam para aposentadoria
O aumento da expectativa de vida do brasileiro impõe desafi os, principalmente porque a maioria ainda 
não se planeja para garantir um futuro fi nanceiro ao deixar de trabalhar

preparar para a aposentadoria. 
São eles as aplicações fi nan-
ceiras (42%), principalmente 
a previdência privada (20%), 
e outros ativos financeiros, 
como ações, títulos ou fundos 
(20%). Para 35%, os recursos 
do INSS servirão de renda e 
16% dizem que dependerão de 
terceiros, tais como cônjuges, 
fi lhos ou outras pessoas da fa-
mília. Já 37% dos pesquisados 
disseram que, ao se aposentar, 
pretendem continuar ativos no 
mercado de trabalho.

O estudo buscou ainda saber 
de que forma os brasileiros li-
dam com situações inesperadas 
no dia a dia, do ponto de vista 

fi nanceiro. Foi constatado que 
39% não seriam capazes de 
arcar com gastos imprevistos, 
equivalentes ao seu ganho 
mensal, sem recorrer à ajuda de 
terceiros ou a um empréstimo. 
Por outro lado, quatro em cada 
dez (42%) teriam condições de 
cobrir despesas extras desse 
tamanho. 

No caso de difi culdades fi nan-
ceiras, os entrevistados ouvidos 
disseram que conseguiriam 
sustentar, em média, até cinco 
meses o padrão de vida atual. Na 
possibilidade de virem a enfren-
tar algum problema fi nanceiro, 
47% garantem que cortariam 
despesas desnecessárias, ao 

passo em que 33% avaliariam 
quanto ganham e gastam para 
decidir o que fazer – proporção 
que aumenta para 48% nas 
classes A e B. 

“Manter uma reserva fi nanceira 
é fundamental em qualquer etapa 
da vida, pois imprevistos podem 
acontecer a qualquer momento. 
Recomenda-se ter disciplina para 
começar, mesmo que seja com um 
valor pequeno. Poupar e investir 
regularmente – mesmo que pe-
quenos valores – acaba trazendo 
um bom resultado”, explica o 
Chefe do Departamento de Pro-
moção da Cidadania Financeira 
do Banco Central, Luis Mansur 
(CNDL/SPC Brasil).

Premier da Nova Zelândia 
promete lei de armas em 10 dias

própria defesa nos tribunais. Há 
o temor de que Tarrant use o 
processo para fazer propaganda 
da supremacia branca, tal qual o 
terrorista de Utoya, na Noruega, 
Anders Breivik, que matou 77 
pessoas em 2011.

A polícia australiana rea-
lizou nesta segunda-feira 

operações de busca e apre-
ensão em duas residências 
do estado de New South 
Wales supostamente ligadas 
ao terrorista. De acordo 
com as autoridades locais, o 
objetivo era “obter material 
que pudesse ajudar a polícia 
da Nova Zelândia” (ANSA).

Agropecuária Oriente S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 17.04.19 - Ficam convocados 
os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se re-
unirem em assembleia geral ordinária, no dia 17 de abril de 
2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º 
andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 18 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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