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América Latina, que acontece entre os próximos dias 25 a 27, no Centro 
de Convenções Frei Caneca. A feira contará com amostra tecnológica, 19 
cursos, 9 seminários e dois fóruns, além de eventos especiais e arenas 
com atividades. Participação de 80 expositores nacionais e internacio-
nais – entre fabricantes, importadores e prestadores de serviço. Em 
paralelo, acontece a 9ª edição da MundoGEO Connect, onde os se pode 
conferir as plataformas de coleta de dados da superfície terrestre, como 
satélites, aviões tripulados, estações terrestres, mapeamento móvel e, 
claro, Drones. Mais informações: (www.droneshowla.com).

E - Voos para Cabo Frio
A GOL, a maior companhia aérea do Brasil, anuncia a expansão de suas 
operações para a cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os novos voos ini-
ciarão em dezembro de 2019 a partir do aeroporto de Guarulhos e utilizará 
as suas aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade de 
até 138 passageiros. Este lançamento aumentará os destinos da GOL 
para 77, sendo 62 deles no Brasil. Os novos voos regulares da GOL para 
as cidades de Cascavel, Passo Fundo, Vitória da Conquista, Sinop, Franca, 
Barretos, Araçatuba, Dourados e Cabo Frio fazem parte dos planos da 
Companhia para incremento de voos no Estado de São Paulo, iniciativo 
fundamental para o desenvolvimento e estímulo do setor aéreo no país.

F - Imigração Italiana
O Museu da Imigração oferece um curso sobre a história da imigração 
italiana. Ministradas pelos historiadores Virgínio Mantesso Neto e Hen-
rique Trindade e pelo sociólogo Daniel Taddone, as aulas têm como 
objetivo apresentar a história do êxodo italiano, contextualizando o 
maior movimento migratório internacional da história do Brasil. Também, 
abordará os métodos de pesquisa no acervo digital do museu e em ou-
tros sistemas e as maneiras de se obter o reconhecimento da cidadania 
italiana. Chamado “Imigração Italiana: História, Pesquisa Genealógica e 
Cidadania”, acontece nos dias 14, 20 e 21 de julho, ao preço de R$ 250. O 
museu funciona no prédio da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, 
que, entre 1887 e 1978, recebeu mais de 700 mil italianos.

G - Negócios & Marketing
Entre os dias 22 e 28 de julho, empreendedores e estudantes terão a 

A - Jovens Inovadores
Candidatos de todas as áreas do conhecimento podem se inscrever no 
Falling Walls Lab. Promovida pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação, 
os autores das ideias com potencial mais transformador, que ganharem 
cada uma das etapas, participarão da fi nal mundial na Alemanha, tendo 
a chance de apresentar seus projetos em uma conferência que reunirá 
lideranças globais e cientistas renomados de todo o mundo. Além disso, 
terão a oportunidade de visitar instituições de pesquisa em Berlim. Para 
participar, basta ter uma ideia, uma pesquisa, uma proposta de inovação, 
submetendo para (https://www.falling-walls.com/lab/apply). 

B - Computação em Nuvem
No próximo dia 27,quinta-feira, no Transamérica Expo Center, acontece o  
AWS Summit São Paulo. Esta edição contará com a keynote de abertura 
às 09h30 do Dr. Werner Vogels, vice-presidente e CTO da Amazon.com, 
reconhecido como um dos precursores da computação em nuvem e um 
dos fundadores da Amazon Web Services. Vogels receberá no palco clien-
tes brasileiros, que contarão suas histórias de sucesso com a nuvem da 
AWS. Outras 40 sessões com especialistas da AWS e alguns dos principais 
clientes da companhia abordarão as principais tendências, aplicações e 
histórias de sucesso na jornada da computação em nuvem. Inscrições e mais 
informações (https://aws.amazon.com/pt/events/summits/sao-paulo/).

C - Livre de Conservantes
A Torteria Haguanaboka, uma marca de tortas caseiras doces e salgadas 
de São José dos Campos, está retomando sua expansão por meio de 
franquias. Atualmente com cinco lojas, sendo duas próprias e três fran-
queadas, a rede procura investidores franqueados em diversas regiões 
do estado e também no Rio de Janeiro. A previsão de retorno do capital 
aplicado é de 24 meses. A empresa tem como principais diferenciais as 
receitas livres de conservantes, corantes ou aditivos químicos. Sua co-
zinha industrial produz toda a matéria prima das tortas comercializadas. 
Mais informações (www.torteria.com.br). 

D - Drone Show
Está chegando a 5ª edição da DroneShow, o maior evento do setor da 

oportunidade de fazer uma imersão sobre empreendedorismo e inovação 
dentro do campus do Lasell College em Boston, cidade onde o Grupo 
Educacional Uninter, juntamente com o International Entrepreneur-
ship Center, oferece um programa internacional de uma semana com 
palestras de professores e especialistas em negócios do mundo todo. 
É voltado para estudantes e profi ssionais das áreas de Administração, 
Negócios e Marketing, além de empreendedores, empresários e gestores 
de empresas e comunidade em geral. O único pré-requisito é ter domínio 
da língua inglesa. Inscrições e informações em (www.uninterusa.com).

H - Expressão Portinari
Arquitetos, designers de interiores, engenheiros, paisagistas e estudantes 
dessas áreas já podem inscrever seus projetos com produtos da Portinari 
na 2ª edição do concurso Expressão Portinari – Mostre a emoção presen-
te em cada traço. Em 2018 os profi ssionais que venceram o concurso, 
ganharam uma viagem para Paris e visitaram a Maison & Objet. Neste 
ano, o destino é o continente asiático: para a futurista Singapura. Serão 
premiados quatro profi ssionais e um estudante, cujos projetos serão 
escolhidos por uma banca formada por cinco profi ssionais – jornalistas, 
arquitetos e designers. Saiba mais em: (www.expressaoportinari.com.br). 

I - Programa de Trainee
Esta é a última semana para estudantes universitários e recém-formados 
se inscreverem no programa de trainee da ALE, quarta maior distribuidora 
de combustíveis do Brasil. Até domingo (16), os interessados devem 
acessar o site (ale.across.jobs) para participar do processo seletivo 
composto por uma série de etapas eliminatórias. Serão selecionados sete 
jovens profi ssionais de quaisquer cursos de bacharelado que tenham se 
formado desde julho de 2015 ou que vão concluir a graduação em julho 
deste ano. Entre os pré-requisitos para os cargos estão inglês avançado 
e aptidão para assumir qualquer posição estratégica na empresa. 

J - Commodities e Portuário
O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifi -
cação, concluiu a integração das marcas Inspectorate e Schutter às 
suas operações, que passam a receber o nome ‘Bureau Veritas’. Com 
a incorporação, a companhia completa seu portfólio de produtos 
e serviços nos setores de Agronegócios, Commodities e Portuário, 
fortalecendo sua atuação no Brasil. As empresas atuam em 12 portos 
e terminais do país e possuem sete laboratórios em: Barcarena, São 
Luís, Vitoria, Laboratório, Paranaguá, SFS e RIG. Todos credenciados 
pelo Ministério da Agricultura. Tanto a Inspectorate, que foi adquirida 
em 2010, quanto a Schutter, adquirida em 2017, possuem importan-
te atuação na inspeção de grãos para controle de qualidade e peso, 
participando da cadeia de comercio de commodities. Saiba mais em: 
(www.bureauveritas.com.br).

América Latina, que acontece entre os próximos dias 25 a 27, no Centro 
de Convenções Frei Caneca. A feira contará com amostra tecnológica, 19 
cursos 9 seminários e dois fóruns além de eventos especiais e arenas

A - Jovens Inovadores
Candidatos de todas as áreas do conhecimento podem se inscrever no 

O cooperativismo é uma 

forma de potencializar 

a colaboração entre 

as pessoas e as 

organizações

A educação de qualidade, 
quarto objetivo do de-
senvolvimento susten-

tável da ONU, é um canal im-
portante para a disseminação 
e geração de conhecimento, 
bem como fundamental para 
o desenvolvimento e cresci-
mento econômico mundial. 
Por sua vez a inovação, aliada 
à educação, eleva a competi-
tividade entre as organizações 
e cria novos mercados.

O fl uxo intenso de informa-
ção e a velocidade com que é 
compartilhada têm sido am-
pliados em função das novas 
tecnologias desenvolvidas ao 
longo das últimas décadas. A 
evolução constante dos canais 
e meios de propagação de 
conhecimento têm favorecido 
o atingimento de um número 
maior de pessoas, principal-
mente aquelas que desejam se 
tornar agentes de transforma-
ção no ambiente em que estão 
inseridas.

Com a evolução constante 
da economia mundial, exige-se 
cada vez mais que as organi-
zações tenham a capacidade 
de desenvolver processos e 
metodologias que as permitam 
inovar. Para tanto, a produção e 
difusão do conhecimento passa 
a ser uma estratégia propulsora 
para a inovação dentro e fora 
das organizações. Em virtude 
da movimentação mundial 
em torno das organizações 
exponenciais, uma questão 
emergente é: o que fazer para 
se tornar uma organização que 
aprende e inova?

Comece pelas pessoas! Com 
o conhecimento como compo-
nente principal, é extremante 
importante que a condução 
disso seja feita com a mão 
na massa, com pessoas, para 
outras pessoas. Neste cenário, 

o cooperativismo é uma forma 
de potencializar a colaboração 
e a cooperação entre as pes-
soas e as organizações sendo 
uma oportunidade de ampliar 
o fl uxo de compartilhamento 
de informação e geração de 
conhecimento novo, favore-
cendo à inovação.

As cooperativas promovem 
a educação e a formação dos 
seus membros, dos represen-
tantes eleitos e dos trabalhado-
res, de forma que estes possam 
contribuir, efi cazmente, para o 
desenvolvimento das suas coo-
perativas. Informam o público 
em geral, particularmente os 
jovens e os líderes de opinião, 
sobre a natureza e as vantagens 
da cooperação. 

Fomentar uma cultura de 
inovação nas cooperativas, 
além de desenvolver o am-
biente cooperativista, pro-
vocar mudança de mindset 
em seus colaboradores, gerar 
inquietação sobre o futuro 
e movimentar a economia, 
expande a oportunidade de 
incentivo ao lifelong learning 
(aprendizagem ao longo da 
vida), o que permite que as 
pessoas  estejam num processo 
de inovação e transformação, 
ultrapassando fronteiras e 
barreiras antes desconhecidas, 
e permitindo que o investi-
mento em capital intelectual 
por meio de treinamento e 
capacitação de pessoas, crie o 
cenário ideal para a promoção 
de novas ideias e de soluções 
inovadoras.

Desta forma, perceber o am-
biente em que se está inserido, 
e utilizar as informações como 
base para esta percepção e 
para o desenvolvimento de 
mais conhecimento, promove 
a criação de metodologias para 
inovação, utilizando qualquer 
ferramenta como parte do 
processo e não ela por si só.

(*) - É especialista em Gestão 
Estratégia da Inovação e coordena 

o Programa de Inovação para o 
Cooperativismo desenvolvido pelo 

ISAE Escola de Negócios
(www.isaebrasil.com.br).

Thiago Martins Diogo (*)

O volume do setor de serviços cresceu 0,3% 
na passagem de março para abril, segundo dados 
divulgados ontem (13) pelo IBGE. A alta não recu-
pera, no entanto, a perda acumulada de 1,8% nos 
três primeiros meses do ano. Na comparação com 
abril do ano passado, houve uma queda de 0,7% no 
setor. No acumulado do houve alta de 0,6% e, no 
acumulado de 12 meses, um crescimento de 0,4%.

Na passagem de março para abril, três das cinco 
atividades pesquisadas tiveram alta no volume, com 
destaque para serviços de informação e comunicação 

A China é o único país, 
entre os importadores do 
Brasil, que tem protocolo 

sanitário que exige a suspensão 
temporária das importações de 
carne quando detectado caso 
atípico de EEB. 

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, recebeu 
a notícia da reabertura do 
mercado chinês ontem (13), 
e reafi rmou que vai continuar 
negociando um novo protocolo 
com as autoridades sanitárias 
chinesas.

A doença foi constatada em 
uma vaca de corte, com idade 
de 17 anos. Todo o material de 

A China vai retomar as importações de carne bovina. 

Relator da 
reforma prevê 
economia de 
R$ 1,13 trilhão

O impacto fiscal da refor-
ma da Previdência com as 
alterações propostas pelo 
relator, deputado Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), deve ser de
R$ 913,4 bilhões de economia 
em 10 anos. Além desse valor, 
o deputado prevê R$ 217 
bilhões de receitas, também 
em 10 anos, com o fim da 
transferência de recursos do 
FAT para o BNDES.  

Assim, no total, o relator 
prevê economia de R$ 1,13 
trilhão. O governo previa eco-
nomia de R$ 1,236 trilhão, em 
10 anos. O parecer foi lido na 
Comissão Especial da Refor-
ma da Previdência, que ini-
ciou reunião ontem (13) com 
mais de uma hora de atraso. 
No parecer, o relator propõe 
aumento do tempo mínimo 
de contribuição para homens 
de 15 anos para 20 anos, para 
trabalhadores urbanos. 

O tempo de contribuição 
para as mulheres permanece 
em 15 anos. As mudanças no 
Beneficio de Prestação Con-
tinuada (BPC), pago a idosos 
de baixa renda e portadores 
de deficiência, na aposen-
tadoria rural e o modelo de 
capitalização proposto pelo 
governo ficam de fora do pa-
recer. No valor previsto em 10 
anos, também está incluída a 
expectativa arrecadação de 
R$ 50 bilhões com o aumento 
da alíquota da CSLL para ins-
tituições financeiras (ABr).

A produção de ovos de ga-
linha cresceu 6% no primeiro 
trimestre, em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Segundo da-
dos divulgados pelo IBGE, a 
produção de 912,6 milhões 
de dúzias de ovos é a maior 
para um primeiro trimestre 
da série histórica da pesqui-
sa, iniciada em 1984. Apesar 
disso, na comparação com o 
último trimestre do ano pas-
sado, houve queda de 3,1% na 
produção de ovos de galinha.

As Pesquisas Trimestrais 
da Pecuária mostram que 
a aquisição de leite pelas 
unidades que industrializam 
o produto cresceu 3% no 
primeiro trimestre deste ano, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. A 
aquisição de 6,2 bilhões de 
litros também foi a maior para 
um primeiro trimestre desde 
o início da série histórica, 
em 1997.

Assim como ocorreu com a 
produção de ovos, na compa-

A produção foi de 912,6 milhões de dúzias de ovos.
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Brasil volta a exportar 
carne bovina para China
A China vai retomar as importações de carne bovina do Brasil que estavam suspensas desde o dia 3 de 
junho, por conta da notifi cação de caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), detectado 
em Mato Grosso

Outros produtos derivados 
do animal foram identifi cados, 
localizados e apreendidos pre-
ventivamente, não havendo 
ingresso de nenhum produto 
na cadeia alimentar humana 
ou de ruminantes. Não havia, 
portanto, risco para a popula-
ção. A Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) encerrou 
no último dia três, o pedido 
de informações complemen-
tares do Brasil sobre o caso, o 
que mostrou que não há risco 
sanitário. As exportações de 
carne bovina continuaram 
normalmente para os demais 
países (Mapa).

risco específi co para EEB foi 
removido do animal durante 

o abate de emergência e inci-
nerado no próprio matadouro. 

Produção de ovos de galinha 
cresceu no 1º trimestre

ração com o último trimestre 
do ano passado, houve uma 
queda (-7,5%) na aquisição 
de leite.

A aquisição de couro pelos 
curtumes caiu em ambas com-
parações: -2,2% na compara-
ção com o primeiro trimestre 
de 2018 e -5,8% na comparação 
com o último trimestre daquele 
ano. A pesquisa também regis-
tra que o abate de bovinos (7,89 

milhões de cabeças) cresceu 
1,6% na comparação com 
o primeiro trimestre e caiu 
3,6% em relação ao último 
trimestre. No caso dos suínos 
(11,31 milhões), houve altas 
em ambas comparações: 5,5% 
e 1,1% respectivamente. Já o 
abate de frangos (1,45 bilhão) 
registrou quedas de 2% e 
de 2,3%, respectivamente 
(ABr).

Setor de serviços cresceu 0,3% de março para abril
(0,7%). Também houve crescimentos nos serviços 
profi ssionais, administrativos e complementares 
(0,2%) e nos serviços prestados às famílias (0,1%).

Por outro lado, tiveram recuo os transportes, ser-
viços auxiliares aos transportes e correio (-0,6%) 
e os outros serviços (-0,7%). A receita nominal 
do setor de serviços teve crescimentos de 0,8% 
na comparação com março deste ano, de 3,4% 
na comparação com abril do ano passado, de 4% 
no acumulado do ano e 3,4% no acumulado de 12 
meses (ABr).


