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A - Jovens Músicos
Pela segunda vez no País, o festival Ethno Brazil reunirá jovens músicos 
do mundo inteiro, entre 18 e 30 anos. O evento ocorrerá na Fazenda 
Serrinha, em Bragança Paulista, entre os dias 1º e 13 de agosto. O festival 
é promovido pela Jeunesses Musicales International, instituição que 
fomenta o evento em 18 países, em parceria com a Amigos do Guri, que 
administra o Projeto Guri. Serão selecionados 25 jovens de vários países. 
Eles fi carão juntos durante 13 dias para práticas coletivas de música, 
ofi cinas e shows, sob a supervisão de dois líderes artísticos: Suchet 
Malhotra (Índia) e Carlinhos Antunes (Brasil). Interessados devem 
se cadastrar, até o dia 10 de maio, pelo site (www.ethnobrazil.org.br).

B - Cursos a Distância
O Portal de Cursos Abertos (PoCA) da UFSCar está com 24 opções de 
cursos gratuitos, oferecidos na modalidade a distância, destinados à 
comunidade acadêmica e ao público em geral, com certifi cação, tam-
bém gratuita, ao participante. O PoCA pode ser acessado no endereço 
eletrônico (poca.ufscar.br), onde já estão disponíveis formações em 
temas como jogos musicais; design gráfi co; acessibilidade arquitetônica; 
gestão de riscos corporativos; educação para a sustentabilidade; uso de 
aplicativos como recurso pedagógico, ensino híbrido, entre outras, com 
carga horária variando de duas a 20 horas.

C - Débito e Crédito = 2%
A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander, anuncia a uni-
formização das taxas das operações de débito e crédito à vista em 2%. 
Trata-se de uma inovação no mercado de adquirência que trará mais 
transparência para os clientes da família SuperGet, maquininhas portá-
veis da empresa. A novidade, que não tem prazo determinado e já está 
disponível para contratação nas agências do Banco Santander ou pelo 
site da Getnet (www.getnet.com.br), atende pessoas físicas, autônomos 
e microempreendedores individuais (MEIs) que visam fomentar seus ne-
gócios. Os clientes recebem os valores das transações em até 2 dias úteis.

D - Green Talents 
O Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha abriu inscri-
ções para a 11ª edição do concurso Green Talents (Fórum Internacional 
de Projetos com Alto Potencial para o Desenvolvimento Sustentável). 
Objetiva promover o intercâmbio internacional de projetos de pesquisa 

inovadores nas áreas da sustentabilidade e meio ambiente. Com centros 
de pesquisa e inovação de ponta, a Alemanha dá apoio especial a esses 
esforços ao intensifi car a cooperação entre as mentes brilhantes mais 
promissoras. Os candidatos devem provar excelente domínio do idioma 
inglês e notas acima da média. Mais informações e inscrições: (www.
greentalents.de).  

E - Setor de Alimentos
Microempreendedores do ramo alimentício terão a oportunidade de 
desenvolver e aprimorar competências na gestão de seus negócios, se 
inscrevendo na segunda edição do ‘Prêmio Academia Assaí Bons Negó-
cios’. É voltado à microempreendedores do setor de alimentos, sejam 
eles vendedores ambulantes, que realizam vendas por encomendas ou 
tenham um ponto fi xo. Os selecionados terão apoio de profi ssionais 
especializados para o aperfeiçoamento de seus negócios. 
As inscrições começam no próximo dia 15 e vão até 17 de maio. O in-
teressado deve assistir no site (www.academiaassai.com.br), às vídeo 
aulas, obter seu certifi cado e responder a algumas perguntas relacionadas 
ao seu negócio.  

F - Foco em Saúde 
No Brasil, cerca de 57,4 milhões de pessoas com mais de 18 anos têm 
alguma doença crônica, tais como câncer, diabetes, hipertensão, depres-
são, problemas cardiovasculares e respiratórios. Não por acaso, 80% das 
vítimas fatais são de países de baixa e média renda, contra 13% dos de 
alta renda. Quando avaliada às perdas econômicas – considerando os 
custos de saúde e perda da força de trabalho – registra-se US$ 7 bilhões 
entre 2011 e 2015. Diante desse cenário, a Artemisia e Associação Sama-
ritano anunciam uma parceria estratégica para selecionar e acelerar até 
15 negócios de impacto social focados na temática. Os empreendedores 
de startups que já tenham seus protótipos desenvolvidos, com soluções 
inovadoras desenhadas para a população de menor renda, podem se 
inscrever até o próximo dia 15, no site (www.artemisia.org.br/labsaude).

G - Game do Varejo 
A C&A, empresa que oferece produtos e experiências para conectar as 
pessoas por meio da moda, lança uma plataforma de game atrelada ao 
programa de relacionamento C&A&VC para intensifi car o relacionamento 
com a C&A. Disponível no aplicativo  para clientes (https://www.cea.

com.br/evc-programa-de-relacionamento), este  game propõe que os 
consumidores cumpram missões interativas em troca de recompensas, 
como descontos, experiências e vantagens para as próximas compras. 
Quanto mais &mojis acumulados, maiores serão os benefícios, que vão 
desde fi la expressa nas lojas a bate-papo com estilistas da empresa. O 
game reforça a estratégia do C&A&VC de estar conectado com o cliente 
ao intensifi car o relacionamento com a marca por meio de experiências 
divertidas. 

H - Cientistas de Dados 
A evolução na tecnologia impacta mais o uso dos dados a cada dia. Como 
receber, interpretar e usar todas estas informações de forma efetiva? Para 
trazer esta expertise ao mundo corporativo, o Insper acaba de lançar 
o Programa Avançado em Data Science e Decisão, o uso de estatística 
e computação para prever e gerar insights, ajudando organizações em 
identifi car e estimar tendências, encontrar padrões de comportamento, 
auxiliando na escolha de estratégias efi cazes. O curso desenvolve com-
petências de design aplicadas a ciência dos dados, as quais facilitam a 
interação com o negócio na identifi cação de problemas e na criação de 
soluções, permitindo tomadas de decisão mais fundamentadas. Outras 
informações: (www.insper.edu.br).

I - Dados de Rios e Chuvas
Para que os brasileiros possam ter em mãos dados de chuvas, nível e 
vazão dos rios do País, a Agência Nacional de Águas (ANA) acaba de 
lançar o aplicativo Hidroweb Mobile. A ferramenta é gratuita, sendo 
possível acompanhar dados coletados nas mais de 3 mil estações hidro-
meteorológicas gerenciadas pela ANA espalhadas pelo Brasil, inclusive 
informações em tempo real. O cidadão e profi ssionais da área de recur-
sos hídricos passam a contar com um acesso simplifi cado a dados, em 
tempo real, de níveis e vazões dos principais rios do Brasil e de chuva 
em várias cidades brasileiras. O Hidroweb pode ser acessado por meio 
de computadores pelo link (http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/
mapa_hidroweb.jsf).

J - Elétricos e Híbridos 
Por meio de parcerias estabelecidas com montadoras de carros, a  Sabesp 
realiza testes com um veículo híbrido (Prius, da Toyota) e um  veículo 
elétrico (BYD), por um período de 30 a 60 dias, na Região  Metropo-
litana de São Paulo, para avaliar as vantagens em relação à redução  
de custos. Com o desenvolvimento de tecnologias  sustentáveis para 
automóveis, a Sabesp estima que poderá reduzir  custos em até 50%. 
Na sede da empresa, no bairro de Pinheiros, está instalado um totem 
de abastecimento do carro elétrico híbrido que será fundamental para 
os testes, dentro do acordo fi rmado com a BYD.
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O Brasil concentra 

somente 1% de todo o 

território do mundo, 

mesmo sendo o quinto 

maior país em extensão

Entretanto, este espa-
ço é suficiente para 
concentrarmos 30% 

das cidades mais perigosas, 
segundo o estudo da ONG 
mexicana Conselho Cidadão 
para a Segurança Pública e a 
Justiça Penal. Dos 50 municí-
pios mais violentos de 2018, 14 
deles estão dentro das nossas 
fronteiras. A cidade de Natal 
está em 8º lugar com taxa de 
74,67 homicídios por 100.000 
habitantes. 

Já Fortaleza vem em seguida, 
na posição 9, com taxa de 69,15 
por 100.000 habitantes. Outras 
12 cidades do Brasil estão no 
ranking: Aracaju, Belém, Cam-
pos dos Goytacazes, Feira de 
Santana, João Pessoa, Macapá, 
Maceió, Manaus, Recife, Salva-
dor, Teresina  e Vitória da Con-
quista. Ao analisar estes dados, 
percebe-se a desigualdade 
social que refl ete diretamente 
na segurança pública. 

A maioria destas cidades 
estão no Nordeste, assim como 
os principais índices negativos 
de IDH, educação, falta de 
saneamento básico e moradia. 
Tudo com conhecimento e 
diagnosticado há muitos anos 
por milhões de dados de ONGs, 
Associações, Instituições e 
até agências governamentais. 
Mas então, se temos as infor-
mações, o que nos impede 
de mudar este cenário que 
vem sendo repetido por anos 
e anos?

O primeiro fator é a falta 
de políticas públicas de longo 
prazo para todas as áreas. 
Sem oportunidades na saúde, 
educação, moradia e outros 
pontos básicos de sobrevivên-
cia, o crime surge como única 
opção. Não é com agressão ou 

aumento da violência policial 
que vamos mudar esta situação 
crítica. É um ciclo que só será 
quebrado com planejamento e 
investimento. 

Aí entra o segundo fator. 
Pensar a frente dos quatro 
anos de mandato é uma grande 
difi culdade dos nossos gover-
nantes. Não rende votos e 
ainda pode ajudar a eleger o 
próximo. Enquanto não pen-
sarem no bem da população a 
frente dos próprios bens, estes 
tristes dados não irão mudar.

O terceiro fator é o inves-
timento nas nossas policiais. 
Integração de informação em 
todo o país, educação para 
lidar com situações adversas 
(não basta somente atirar, 
precisa estar bem treinado 
para minimizar danos), remu-
neração aceitável (arriscar a 
vida precisa ser valorizado) 
e estrutura física e de inte-
ligência. Entretanto, estes 
investimentos precisam estar 
em todo o Brasil, inclusive no 
Nordeste. 

O quarto e último fator é 
a fiscalização. Legislativa, 
Executiva e, principalmente 
da sociedade para que tudo 
aconteça. A corrupção sempre 
irá existir, mas é responsabili-
dade destes três âmbitos punir. 
Mas como a sociedade pode 
punir corruptos? Simples: 
não os elegendo mais. Voto 
consciente é a melhor forma 
de evitar que acusados de 
crimes assumam mandatos e 
continuem roubando. 

Sem estes quatro fatores 
funcionando de forma cíclica, 
não conseguiremos evitar que 
a cada ano ocupemos uma 
porcentagem maior dentro dos 
estudos de violência, homicí-
dios e pobreza.
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mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e 

diversas pós-graduações nas áreas 
de marketing e negócios
(www.came-brasil.com).
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Autoridades de Japão, da 
China e Coreia do Sul têm 
se reunido para debater um 
acordo de livre comércio. As 
negociações de quatro dias 
começaram ontem (9) em 
Tóquio. No centro do agenda 
estão regras para proteger di-
reitos de propriedade intelec-
tual. Autoridades japonesas 
esperam obter concessões da 
China sobre a questão, que 
se tornou um ponto contro-

verso nas negociações entre 
Pequim e Washington.

Os negociadores estão 
focados também nas regras 
de comércio eletrônico e 
comércio exterior, incluindo 
tarifas sobre produtos agro-
pecuários. As negociações 
trilaterais estão entrando em 
sua 15ª rodada. Entretanto, 
pouco progresso foi feito 
desde o início, que ocorreur 
em 2013 (ABr).

Países debatem acordo de
livre comércio

O dado é da Pesquisa 
Mensal de Comércio 
(PMC), divulgada ontem 

(9) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
As vendas caíram 0,6% na 
média móvel trimestral. Nos 
outros tipos de comparação, no 
entanto, o volume apresentou 
crescimento: 3,9% na compa-
ração com fevereiro do ano 
passado, 2,8% no acumulado 
do ano e 2,3% no acumulado 
de 12 meses.

Na passagem de janeiro para 
fevereiro, metade dos setores 
teve alta e a outra metade, 
queda. Os segmentos com 
crescimento foram tecidos, 
vestuário e calçados (4,4%), 
outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (1%), livros, jornais, 
revistas e papelaria (0,2%) e 
artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,1%). As quedas 
vieram de hipermercados, su-
permercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo (-0,7%), 

O dado é da pesquisa mensal, divulgada ontem (9) pelo IBGE.

O rompimento da barragem 
de Brumadinho provocou 
queda de 9,7% na indústria do 
Espírito Santo e de 4,7% na de 
Minas Gerais na passagem de 
janeiro para fevereiro. Esses 
foram os dois estados com 
maiores recuos na produção 
industrial no período, segundo 
dados divulgados ontem (9), 
no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
Segundo Bernardo Almeida, 
analista da pesquisa, o re-
sultado nos dois estados foi 
pressionado pela redução na 
produção de minério de ferro, 
após o rompimento da barra-
gem do Córrego do Feijão, em 
25 de janeiro.

Outros locais com queda 
na produção industrial de 
janeiro para fevereiro foram 
Goiás (-2,6%), Rio de Janeiro 
(-2,1%), Rio Grande do Sul 
(-1,4%) e Pará (-0,1%). Ao 
mesmo tempo, nove dos 15 
locais pesquisados pelo IBGE 
tiveram alta na produção: 
Bahia (6,5%), Região Nor-
deste (6,2%), Pernambuco 
(5,9%), São Paulo (2,6%), 
Mato Grosso (1,7%), Ama-

Esses foram os dois estados com maiores recuos na produção 

industrial no período.

Atacarejos viram 
queridinhos na hora
das compras

A alta demanda do consumi-
dor fi nal por custo x benefício e 
promoções tornou o atacarejo um 
modelo de negócios popular e que 
tem ganhado a preferência na hora 
das compras. Por se tratar de um 
conceito mais simples e fl exível, 
possuem um custo de operação 
menor e preços em média 15% 
mais baixos que as redes varejistas.

No Brasil, 75% da população 
ganha menos de R$ 3 mil por 
mês, o que transforma o preço 
dos produtos em um fator rele-
vante no orçamento familiar. Para 
Nuno Fouto, Diretor Vogal do 
Instituto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar), mesmo com a melhora da 
economia, o consumidor prefere 
economizar nas compras, e por 
oferecer preços mais em conta, 
os atacarejos devem crescer ainda 
mais nos próximos anos, inclusive 
com a chegada de novas bandeiras.

“O mix de produtos dos ataca-
rejos é reduzido em comparação 
com os hipermercados. Mas, para 
se diferenciar no mercado, as redes 
podem investir em mais serviços e 
na variedade desse mix. É necessá-
rio apenas levar em consideração 
que o ponto forte do atacarejo é o 
preço baixo, e as marcas precisam 
adotar estratégias que não causem 
impacto no custo da operação e, 
consequentemente, no valor fi nal 
do produto”, comenta Fouto, Dire-
tor do Ibevar. De acordo com dados 
da Euromonitor Internacional, a 
demanda do consumidor fi nal por 
compras no atacarejo cresceu 11% 
no Brasil e gerou vendas de R$ 48,4 
bilhões no último ano (AI/Ibevar).
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Comércio mantém volume de 
vendas de janeiro para fevereiro
O volume de vendas do comércio varejista manteve-se estável de janeiro para fevereiro, depois de 
crescer 0,4% de dezembro do ano passado para janeiro

combustíveis e lubrifi cantes 
(-0,9%), móveis e eletrodomés-
ticos (-0,3%) e equipamentos e 
material para escritório, infor-
mática e comunicação (-3%).

No comércio varejista am-
pliado, que inclui as atividades 
de veículos e de material de 
construção, o volume de ven-

das recuou 0,8% ante janeiro. 
Os veículos e motos, partes e 
peças tiveram queda de 0,9%, 
enquanto o material de cons-
trução caiu 0,3%. A receita 
nominal do varejo cresceu 
0,3% na comparação com 
janeiro, 7,5% na comparação 
com fevereiro do ano passa-

do, 6% no acumulado do ano 
e 5,4% no acumulado de 12 
meses. A receita nominal do 
varejo ampliado caiu 0,5% na 
comparação com janeiro, mas 
cresceu 10,4% na comparação 
com fevereiro de 2018, 8% no 
acumulado do ano e 7,3% no 
acumulado de 12 meses (ABr).

Tragédia em Brumadinho prejudica 
indústrias de Minas e Espírito Santo

zonas (1,5%), Paraná (1,1%), 
Ceará (1,1%) e Santa Catarina 
(0,5%). Na média nacional, a 
indústria cresceu 0,7%.

Na comparação com fevereiro 
de 2018, a produção industrial 
avançou em dez dos 15 locais 
pesquisados, com destaque 
para Pará (12,7%) e Paraná 
(10,8%). Mato Grosso e Re-
gião Nordeste mantiveram-se 
estáveis. No acumulado do 
ano, houve perdas em sete dos 
quinze locais pesquisados, com 

destaque para o Espírito Santo 
(-6,2%). 

Dois locais mantiveram-se 
estáveis (São Paulo e Minas 
Gerais) e seis tiveram alta. O 
maior avanço ocorreu no Para-
ná (10,3%). Já no acumulado 
de 12 meses, oito dos 15 locais 
tiveram alta. A maior delas foi 
registrada no Pará (9,1%). São 
Paulo mantém-se estável. Seis 
locais apresentaram queda. 
Goiás acumula a maior perda: 
-4% (ABr).


