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SOS Abelha Sem Ferrão, promove um módulo educacional sobre a impor-
tância da preservação das abelhas em 177 escolas públicas das cidades de 
Cambará, Ribeirão Claro, Pouso Alegre e Jaboatão dos Guararapes, locais 
onde a empresa possui unidades fabris. A Iniciativa prevê a criação de dois 
meliponários (coleção de colmeias) em Cambará e Ribeirão Claro para 
oferecer refúgio às quatro espécies nativas de abelha sem ferrão (Jataí, 
Mandaçaia, Mirim Droryana e Manduri) e criar um local de estudo  sobre 
o comportamento das abelhas. O projeto fará a distribuição de material 
didático sobre as espécies sem ferrão, primeiro do país com foco infanto-
-juvenil sobre o tema, para mais de 60 mil crianças.

E - Design de Moda 
Entre os dias 4 e 5 de junho, no Centro de Eventos Pro-Magno, acontece 
o Inspiramais 2020_II - o principal salão de desing da América Latina, 
envolvendo toda a industria da moda nacional e reunindo o mercado 
de desing e moda do Brasil, América Latina Estados Unidos e países 
da Europa. O evento será norteado pelo tema Zen – consciência do 
próximo e respeito à individualidade, mostrando que o essencial é algo 
que benefi cie tanto as empresas quanto o consumidor. O projeto atua ao 
lado da indústria, com desenvolvimento de produtos baseados nos temas 
propostos, palestras nos estados polos de moda nacional, e pesquisas 
de referências mundiais, que se entrelaçam às características do Brasil. 
Mais informações e inscrições: (www.inspiramais.com.br).

F - Inovação da Indústria
Como a inovação e a tecnologia já estão transformando a sociedade? Quais 
promessas fazem para o futuro, do acesso à saúde ao papel do trabalho? As 
questões estarão no centro dos debates do 8º Congresso Brasileiro de Inovação 
da Indústria, que acontece nos dias 10 e 11 de junho, no São Paulo Expo. A 
iniciativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Sebrae e faz 
parte da agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). Líderes 
empresariais, acadêmicos, autoridades, além de especialistas internacionais 
e brasileiros discutirão os impactos da revolução digital sob diferentes pers-
pectivas e quais estratégias países e empresas têm adotado para avançar na 
corrida tecnológica. Saiba mais: (www.congressodeinovacao.com.br).

G - Setor Automotivo 
No próximo dia 27 (segunda-feira), das 8h às 18h, no São Paulo Expo, 

A - Brasil que Queremos 
O PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresarial) e a FECAP 
(Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) recebem Geraldo 
Alckmin, ex-governador de São Paulo, dentro da série de encontros o 
Brasil que Queremos – Desafi os da Sociedade, na próxima quinta-feira 
(23), às 8h30, na Avenida da Liberdade, 532. Alckmin exporá sobre as 
transformações da sociedade global, os impactos dessas transformações 
macroeconômicas na sociedade brasileira, os cenários político-econômi-
cos que permeiam a nação e o desafi o de se atuar por um novo processo 
civilizatório. O evento é aberto aos interessados e as inscrições podem 
ser feitas pelo email (pnbe@pnbe.org.br). 

B - Museu do Vinho
Criado para valorizar e incentivar a economia brasileira, o Mercado Enocria-
tivo chega a sua terceira edição reunindo 47 marcas. Acontece nos dias 1 
e 2 de junho, no Museu do Vinho (Rua Minas Gerais, 246 – Higienópolis). 
A curadoria é da chef, enóloga e empreendedora, Larissa Fin, do consa-
grado evento Vinho na Vila. Criando uma ponte entre empreendedores 
e consumidores fi nais, o evento reúne produtores brasileiros de vinhos e 
espumantes do mundo todo, além de gastronomia, moda, arte e design. Os 
visitantes podem prestigiar trabalhos exclusivos, criativos e sustentáveis, 
com opções de presentes e marcas que fogem do convencional. 

C - Observação de Aves
A USP, campus Butantã, recebe o tradicional Encontro Brasileiro de 
Observação de Aves (Avistar) entre hoje (17) e domingo (19). A pro-
gramação inclui palestras, ofi cinas, exposições, jogos para crianças, 
concurso literário e diversas outras atividades. Os temas: Filogenia das 
aves: por que você deveria saber mais sobre isso; Feira de aves da Amé-
rica do Sul; Abelhas brasileiras: um olhar sobre a diversidade ecológica; 
Os problemas que as aves enfrentam na cidade de São Paulo; e Aves 
de Galápagos. É um evento aberto ao público e para participar da feira, 
das exposições e das atividades não há necessidade de inscrição. Mais 
informações: (www.avistarbrasil.com.br/av19/index.php).

D - Meliponários em Escolas 
A General Mills Brasil, em parceria com o Instituto Melhores Dias e a ONG 

acontece a ABX19 - Automotive Business Experience, maior encontro de 
negócios do setor automotivo que visa entregar conteúdo e promover o 
relacionamento, com nove horas de rodadas de negócios. Essencial aos 
profi ssionais que atuam ou querem atuar no setor automotivo, o evento 
reune  135 palestrantes e 2 mil participantes. A indústria automotiva é 
o próximo horizonte de disrupção da sociedade e, pela primeira vez, um 
evento expressa a convergência que já está em curso no segmento, que 
passa a disputar a preferência do consumidor com startups de mobilida-
de e empresas de tecnologia. Mais informações: (www.abx19.com.br).

H - Energy Week
Entre os próximos dias 28 e 30, no Transamérica Expo Center, acontece 
a primeira edição da Energy Week, trazendo junto, paralelamente, dois 
grandes eventos do setor elétrico brasileiro, o Energy Solutions Show e 
o Brazil Windpower. Promovido pelo Grupo CanalEnergia, portfólio de 
energia da Informa Markets, o encontro deve se consolidar como o principal 
da área de energia elétrica, e o mais completo do setor. Reune um conjunto 
de fóruns setoriais e duas feiras de negócios orientadas para cadeias de 
produção e para consumidores comerciais e industriais de energia. Uma 
completa feira de negócios com soluções, inovações e tecnologias voltadas 
tanto para a cadeia produtiva, quanto para a cadeia de consumo de energia. 
Outras informações: (www.energysolutionsshow.com.br).

I - Escola em Quadrinhos
Os alunos de toda a rede estadual ainda podem produzir histórias em 
quadrinhos (HQ) para o concurso Escola em Quadrinhos, realizado em 
parceria entre a Secretaria Estadual da Educação, o Instituto Mauricio de 
Sousa e o Parque da Mônica. Serão premiadas as melhores HQs seja com os 
já conhecidos Mônica, Magali, Cebolinha e cia ou com personagens inéditos 
criados pelos alunos em três categorias: anos iniciais do Ensino Fundamental, 
anos fi nais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. As histórias precisam 
ser sobre o tema alimentação saudável. Precisam estar divididos em grupos 
de 3 a 5 alunos mais um professor orientador. Os trabalhos devem conter 
no máximo cinco folhas. Mais informações: (www.educacao.sp.gov.br).

J -  Inovação e Liderança
O Instituto Mauá de Tecnologia promove de segunda-feira (20) a 
sábado (25), a 2.ª edição da Semana Mauá de Inovação, Liderança e 
Empreendedorismo (SMILE), no campus de São Caetano do Sul. Com 
o tema “Cidades Inteligentes”, o evento objetiva integrar as áreas de 
Administração, Design e Engenharia e apresentar novas tendências do 
mercado, tecnologias, além de promover o contato entre empresas e 
profi ssionais. Entre os convidados, o fi lósofo Mario Sergio Cortella. É 
uma iniciativa em que o modelo de aula convencional é substituído por 
atividades práticas, mostrando que a diversidade de ideias e a integra-
ção das áreas são promotores do desenvolvimento. Mais informações e 
inscrições: (https://smile.maua.br/).
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A - Brasil que Queremos
O PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresarial) e a FECAP 

Febre aftosa é uma 

doença que fere a 

imagem do Brasil, 

segundo maior produtor 

de carne bovina do 

mundo e quarto maior 

produtor de carne suína

O programa de vacinação 
obrigatória do reba-
nho bovino brasileiro 

contra febre aftosa é uma das 
melhores iniciativas da pecu-
ária nacional para impedir o 
aparecimento de uma doença 
que, comprovadamente, causa 
sérios prejuízos econômicos 
para os criadores e irreparáveis 
danos à imagem do Brasil como 
fornecedor de carne bovina. 

Mesmo assim, o Plano Nacio-
nal de Erradicação da Febre 
Aftosa deverá, muito em breve, 
acabar com a vacinação con-
tra a doença, sob o pretexto 
de que, livre da aftosa sem 
vacinação, nosso país terá as 
portas do mercado internacio-
nal de carnes (bovina e suína) 
escancaradas para a produção 
nacional. Porém, também é 
fato que a vacinação contra 
essa terrível enfermidade pro-
tege de maneira inquestionável 
os rebanhos brasileiros. Tanto 
é verdade que o último caso 
ocorreu em 2006. 

Não questiono a proposta de 
fi m da vacinação. Claro, o ideal 
é deixar de vacinar o gado. Mas 
questiono a maneira como o 
processo está sendo condu-
zido. Parece que se pretende 
acelerar a decisão, quando o 
que importa na verdade não 
é o possível ganho econômico 
com o eventual crescimento 
das exportações de carnes, 
mas a efetiva proteção do 
rebanho brasileiro contra a 
febre aftosa. Analisando mais 
profundamente essa questão, 
me pergunto se nós, pecu-
aristas, seremos realmente 
benefi ciados com o prematuro 
fi m da vacinação obrigatória. 
Seremos?

Considero absolutamente 
aceitável o custo anual de cer-
ca de R$ 3,00 por duas doses 
de vacina, aplicadas em duas 

oportunidades no ano.
Então, com o fi m próximo 

da vacinação obrigatória, vou 
economizar R$ 3,00 por cabeça 
de gado. Mas o que vou ganhar 
a mais pela arroba comerciali-
zada com o frigorífi co? Será que 
somente o custo da vacina/ano 
é sufi ciente para eu arriscar 
a sanidade do meu rebanho 
contra uma doença traiçoeira 
como a aftosa? Não estou 
convencido.

O ponto central dessa ques-
tão é que, como pecuarista, 
quero ter tranquilidade de 
que a aftosa não me incomoda, 
que meus animais estão pro-
tegidos. Hoje estou tranquilo. 
Sem a vacinação, certamente 
dormirei mais preocupado. O 
que também está merecendo 
uma explicação mais detalhada 
das autoridades é que com o 
fi m da vacinação obrigatória 
os pecuaristas não poderão 
imunizar mais os seus animais 
contra a aftosa. 

Em outras palavras: hoje, 
a vacinação é exigida por lei; 
depois, se você vacinar será 
punido pela mesma lei. Tem 
também a questão das frontei-
ras secas. O Brasil tem mais de 
17 mil km de divisas com países 
vizinhos. Eles já avisaram que 
não deixarão de vacinar seus 
animais. Mas o que acontece se 
os seus bovinos ultrapassarem 
as fronteiras e vierem para o 
lado brasileiro? Estamos real-
mente preparados para vigiar 
com efi cácia o tráfego de bo-
vinos com os países vizinhos? 

E se, por ventura, houver 
algum surto. Claro, o vírus da 
aftosa pode ser transmitido 
pelo ambiente. Teremos va-
cina em estoque para tomar 
medidas rápidas e efi cazes? 
- São muitas perguntas sem 
respostas claras. Não consigo 
entender para que acelerar 
esse processo, sendo que o 
programa de vacinação obri-
gatória funciona muito bem. 

O tempo dirá se vamos co-
memorar vitória ou vamos la-
mentar uma dolorosa derrota.

 
(*) - É pecuarista, proprietário da 

Casa Branca Agropastoril, programa 
de melhoramento genético das raças 

Angus, Brahman e Simental.

Paulo de Castro Marques (*)

Alegando riscos à segurança 
nacional, o Departamento 
de Comércio dos Estados 
Unidos anunciou que inse-
riu a fabricante chinesa de 
telecomunicação Huawei 
e mais 70 afi liadas em uma 
“lista negra”. Na prática, 
isso difi culta que a compa-
nhia compre componentes 
e materiais tecnológicos de 
empresas norte-americanas 
sem autorização prévia do 
governo. Consequentemente, 
como a Huawei depende dos 
componentes para fabricar 
seus produtos, irá se prejudi-
car no mercado. 

O secretário de Comércio 
dos EUA, Wilbur Ross, afi r-
mou que o presidente Donald 
Trump apoia a decisão que 
vai “impedir que tecnologia 
americana seja usada por enti-
dades estrangeiras de maneira 
que possa potencialmente 
minar a segurança nacional ou 
interesses de política externa 

Nas outras 13 unidades, a 
taxa manteve-se estável. 
Na comparação com o 

primeiro trimestre de 2018, no 
entanto, apenas quatro unida-
des da Federação tiveram au-
mento da taxa de desemprego.

Na passagem do último tri-
mestre de 2018 para o primeiro 
trimestre deste ano, as maiores 
altas da taxa de desemprego 
foram observadas no Acre (de 
13,1% para 18%), Goiás (de 8,2% 
para 10,7%) e Mato Grosso do Sul 
(de 7% para 9,5%). Na compara-
ção com o primeiro trimestre de 
2018, os estados que registraram 
alta na taxa foram Roraima (de 
10,3% para 15%), Acre (de 
14,4% para 18%), Amazonas 
(de 13,9% para 14,9%) e Santa 
Catarina (de 6,5% para 7,2%).

Já os estados que tiveram 
queda na taxa, nesse tipo de 
comparação, foram Pernam-
buco (de 17,7% para 16,1%), 
Minas Gerais (de 12,6% para 
11,2%) e Ceará (de 12,8% para 
11,4%). A taxa de subutilização  
foi a maior dos últimos da série 
histórica (iniciada em 2012) em 
13 das 27 unidades da Federa-
ção. As maiores taxas foram ob-
servadas no Piauí (41,6%), Ma-

Em relação ao tempo de procura de emprego, 45,4% dos 

desocupados estavam entre um mês e um ano em busca de 

trabalho.

O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10) registrou infl ação de 
0,7% em maio deste ano, taxa 
inferior ao 1% observado em 
abril. De acordo com a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), com 
o resultado, o IGP-10 acumula 
taxas de 3,27% no ano e de 
8,02% em 12 meses.

A queda do IGP-10 foi provo-
cada por taxas de infl ação me-

nores nos três subíndices que 
compõem o indicador. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, caiu de 
1,19% em abril para 0,84% em 
maio. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
recuou de 0,73% para 0,47% no 
período. Já o Índice Nacional de 
Custo da Construção passou de 
0,35% para 0,31% (ABr).

Cresceu a venda de 
passagens aéreas 
para idosos 

As vendas de passagens 
aéreas para a terceira idade 
cresceram 22,94% no primeiro 
trimestre deste ano em com-
paração com o mesmo período 
do exercício anterior. É o que 
revela recente pesquisa da 
agência virtual ViajaNet, que 
comparou o volume de bilhetes 
negociados na plataforma entre 
janeiro e março de 2018 e 2019.

O crescimento nas vendas de 
passagens para os passageiros 
acima de 65 anos é refl exo 
também do maior volume de 
busca registrado no site Viaja-
Net no período. Entre janeiro 
e março de 2019, as pesquisas 
feitas na plataforma por este 
público cresceram 46,43% em 
comparação com o primeiro 
trimestre do ano anterior.

Segundo Gustavo Mariotto, 
head of marketing do ViajaNet, 
os passageiros acima de 65 anos 
são, de fato, um potencial con-
sumidor para as companhias 
aéreas. “O mercado de turismo 
é um dos setores mais bem 
preparados para atender esse 
público. E as empresas do ramo 
sempre buscam facilitar ao 
máximo as opções de viagens, 
estadia e passeios”, declara o 
executivo (AI/ViajaNet).

Taxa de desemprego cresceu 
em 14 estados no 1º trimestre
A taxa de desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da Federação no primeiro trimestre, na 
comparação com o último trimestre do ano passado, segundo dados da pesquisa divulgada ontem (16) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

IGP-10 registra taxa de 0,7% 

de trabalhadores sem carteira 
foram observadas no Maranhão 
(49,5%), Piauí (47,8%) e Pará 
(46,4%), e as menores, em Santa 
Catarina (13,2%), no Rio Grande 
do Sul (18,0%) e Rio de Janeiro 
(18,4%) (ABr).

ranhão (41,1%), Acre (35%), 
na Paraíba (34,3%), no Ceará 
(31,9%) e Amazonas (29,2%). 
A taxa média de subutilização 
no país foi de 25%, também a 
maior da série histórica.

Os maiores percentuais de 

trabalhadores com carteira assi-
nada estavam em Santa Catarina 
(88,1%), no Rio Grande do Sul 
(83,2%) e Rio de Janeiro (81,8%) 
e os menores, no Maranhão 
(50,3%), Piauí (52,5%) e Pará 
(53,0%). As maiores proporções 

Em relação ao tempo de procura de emprego, 45,4% dos desocupados estavam entre

um mês e um ano em busca de trabalho.
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EUA colocam gigante chinesa 
Huawei em ‘lista negra’

“Impedir que tecnologia americana seja usada por entidades 

estrangeiras de maneira que possa potencialmente minar a 

segurança nacional ou interesses de política externa dos EUA”

dos EUA”. Separadamente, 
Trump assinou na quarta-feira 
(15) um decreto impedindo 
empresas do país de usarem 
equipamentos de telecomuni-
cações feitos por companhias 
consideradas como risco à 
segurança nacional.

Por sua vez, a China criticou a 
medida. O porta-voz do Ministério 

do Comércio de Pequim, Gao 
Feng, afi rmou que o país se 
opõe fortemente à imposição 
unilateral de sanções. “A China 
já enfatizou várias vezes que o 
conceito de segurança nacional 
não deve ser abusado e não 
deve ser utilizado como um 
instrumento de protecionismo 
comercial”, alegou Gao (ANSA).
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