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D - Linguagem Python
Essa linguagem faz parte do mundo do desenvolvimento digital e é 
utilizada na programação de grandes empresas como a Google e a 
NASA. Para aproximar dessa tecnologia alunos e outros interessados, 
a FECAP oferece o curso de férias “Introdução à Linguagem Python”. 
O principal objetivo da linguagem Python é estimular produtividade e 
legibilidade dos códigos. Entre as características estão a baixa quanti-
dade de palavras reservadas e o uso de um coletor de lixo automático 
que gerencia a memória para os programadores. Com 20 horas/aula, o 
curso começa no próximo dia 27, das 19h às 22h30. Mais informações: 
(http://extensao.fecap.br/?p=7228).

E - Práticas Agrícolas
Já estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio BNDES de ‘Boas Práticas 
para Sistemas Agrícolas Tradicionais’, que objetiva reconhecer as boas 
práticas de salvaguarda e conservação dinâmica de bens culturais ima-
teriais, associados à agro e socio biodiversidade presentes nos sistemas 
agrícolas tradicionais do Brasil. O Prêmio é uma iniciativa do BNDES, 
em parceira com o Ministério da Agricultura, Embrapa, Iphan e FAO. 
Serão premiadas até 10 ações consideradas boas práticas de salvaguarda 
e conservação dinâmica de Sistemas Agrícolas Tradicionais já realizadas, 
ou com etapas concluídas, tendo como base a data de publicação do 
edital. Saiba mais em: (www.bndes.gov.br).

F - Exposição Histórica
A Embraer terá uma participação histórica na 53ª edição do Paris Air 
Show International no ano da celebração dos 50 anos da Companhia, 
criada em 19 de agosto de 1969. No evento que acontece esta semana 
(17 a 23), no aeroporto de Le Bourget, conta com uma ampla área de 
exposição que inclui as aeronaves, além de um pavilhão dedicado à 
história da Embraer ao longo de meio século na indústria da aviação. 
Terá como destaques o novo E195-E2, maior aeronave da segunda ge-
ração da família de jatos comerciais; a aeronave militar de transporte e 
reabastecimento em voo KC-390; a aeronave de treinamento de ataque 
leve A-29 Super Tucano; e o Praetor 600, o melhor jato executivo da 
categoria super-midsize já desenvolvido (www.paris-air-show.com).

A - Novos Autores
A Editora Fiocruz está com chamadas públicas abertas para novos au-
tores. Como parte do encerramento do calendário de comemorações 
dos 25 anos da Editora e dos 119 anos da Fiocruz, os editais convocam 
pesquisadores, professores e especialistas dos vários campos da Saúde 
para enviar, até o próximo dia 30, livros e textos que possam contribuir 
para pesquisas e avanços na área. As obras deverão estar preparadas no 
formato livro. Os manuscritos poderão ser encaminhados para o e-mail 
(originais.editora@fi ocruz.br) com o assunto “Editora Fiocruz 25 anos”. 
Mais informações: (https://bit.ly/2JCP8aH) e (https://bit.ly/2M7mu3z). 

B - Meca dos Pescadores 
Entre os próximos dias 20 e 27, o Brasil se transformará na “meca” dos 
mais experientes pescadores do mundo. A pequena localidade de Luiz 
Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, às margens do Rio Araguaia, 
em Goiás, será o ponto de partida do 1º Torneio Internacional de Pesca 
Esportiva – GAWFR, evento que atrairá centenas de pescadores pro-
venientes de todas as partes do País e também equipes inteiras dos 
praticantes da pesca com isca artifi cial do Japão, China, Argentina, entre 
outros. Todos dispostos a enfrentar, e vencer, o desafi o de capturar 
seis das maiores espécies de peixes de água doce do mundo: Aruana, 
Dorada, Piraíba, Pirarara, Pirarucu e Tucunaré. Saiba mais em: (https://
rally.fi sh/pt-br/). 

C - Varejo e Consumo
Considerado o mais completo evento de varejo e consumo da América 
Latina, o LATAM Retail Show chega à sua 5ª edição com uma série de 
atrações e conteúdos inéditos, que acontece de 27 a 29 de agosto, no 
Expo Center Norte, contando com diversas atrações, como a Arena 
Mercado & Consumo, a competição Start Me Up, o espaço de inovação 
no varejo, o mega fórum e várias rodadas de negócios. Ainda o Retail 
Real Estate Expo, maior feira dedicada a pontos comerciais, shopping 
centers e expansões varejistas da América Latina. Entre os palestrantes, 
Mark Greeven, autor do livro ‘Business Ecosystems in China: Alibaba and 
Competing Baidu, Tencent, Xiaomi and LeEco’. Saiba mais em (www.
latamretailshow.com.br). 

G - Iogurte 0% Lactose 
Pioneira na fabricação de laticínios produzidos com o puro leite de búfala, a 
Búfalo Dourado inova mais uma vez e lança no mercado brasileiro o primeiro 
Iogurte Grego elaborado exclusivamente com leite de búfala, sem adição de 
açúcar, e com 0% de gorduras e 0% lactose. Com 15g de proteína na versão 
natural, um pouco mais que o equivalente a dois ovos – cada ovo possui 
cerca de 6,3 g –, apresenta, em 130g, a maior concentração de proteína 
entre as marcas disponíveis no mercado. Para efeito de comparação, os 
iogurtes gregos tradicionais apresentam, em média, de 5g a 7g de proteína 
em suas embalagens. Outras informações: (www.bufalodourado.com.br).

H - Água de Coco em Pó
Há algum tempo, a água de coco começou a ser item essencial no cardá-
pio de quem busca uma vida mais saudável. É um mercado que cresce 
9,2% ao ano, e continuará assim até 2020, tomando parte do comércio 
destinado ao refrigerante. A marca brasileira CocoPure inova e lança 
a água de coco em pó. Puro e com os mesmos nutrientes do coco co-
mum, o produto não contém conservantes e corantes e pode ser levado 
a qualquer lugar, auxiliando, assim, o consumo rápido e prático. Não 
têm adição de açúcares, são veganas e sem glúten. Outras informações: 
(www.fi vediamonds.com.br).

I - Bares e Bebidas
A Diageo, líder mundial na produção de bebidas alcoólicas premium 
e proprietária das marcas Johnnie Walker, Ypióca, Tanqueray e Ketel 
One, patrocina o mais importante evento de bares e bebidas, ‘BCB São 
Paulo, Bar Convent Berlim’, criado na Alemanha e pela primeira vez na 
América Latina, que será realizado nos próximos dias 17 e 18, no Expo 
Barra Funda. Destaque para o estande repleto de atrações como o bar 
central de 30m²,  conteúdos sobre gestão de bares e a presença dos 
gurus da coquetelaria brasileira. Quatro fi nalistas disputarão o título de 
bartender do ano do Brasil, e o grande campeão participará da etapa 
mundial que acontecerá em Glasgow, na Escócia, no mês de setembro. 
Informações: (www.theworldclassclub.com) e (www.DIAGEO.com.br).  

J - Atlas do Transporte
Apesar da clara relação do transporte com o espaço geográfi co, onde tudo 
que é transportado possui uma origem e um destino, a representação 
gráfi ca dos temas a ele relacionados ainda não é amplamente explorada. 
Por isso, a CNT (Confederação Nacional do Transporte) acaba de lançar a 
segunda edição do Atlas CNT do Transporte. Apresenta informações sobre a 
infraestrutura e a operação dos sistemas rodoviário, ferroviário, aquaviário, 
aeroviário e sua integração multimodal. Mais de cem mapas com informações 
da logística e das operações de transporte, contemplando características 
dos deslocamentos, como volumes, velocidades, condições da infraestrutura 
e aspectos socioeconômicos. Mais informações: (www.atlas.cnt.org.br). 
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Não é exagero dizer que 

o avanço da tecnologia 

transformou o mundo 

e remodelou setores 

inteiros da economia

O mercado fi nanceiro, por 
exemplo, deixou de ser 
centrado nos bancos e 

viu a consolidação das fi ntechs. 
O sistema educacional também 
mudou com o advento das 
edtechs e a área de saúde se 
prepara para o crescimento 
das healthtechs. Entre tantos 
acrônimos, um deles se destaca 
justamente por trazer efi ciên-
cia e agilidade a um segmento 
conhecido pela burocracia e 
falta de transparência: o poder 
público. As govtechs já são uma 
realidade e oferecem diversas 
vantagens aos servidores e 
também aos cidadãos.

A pesquisa TIC Governo 
Eletrônico, conduzida por CGI.
br (Comitê Gestor da Internet 
no Brasil) mostra que, aos pou-
cos, as prefeituras brasileiras 
começam a adotar soluções 
de tecnologia da informação. 
Pouco mais da metade delas 
já possui algum recurso para a 
gestão de documentos (54%) e 
para o andamento dos proces-
sos (56%). Quase um terço do 
total (31%) já investe em um 
software de gestão integrada, 
otimizando o dia a dia dos 
servidores públicos e trazendo 
rapidez a todos os trâmites.

Da mesma forma que os 
outros exemplos já citados, a 
tecnologia voltada ao poder 
público deve ser pautada pela 
transformação digital que 
ocorre atualmente em todo o 
mundo. As soluções pensadas 
e desenvolvidas para este 
segmento devem priorizar a 
resolução de problemas reais 
dos cidadãos, como a buro-
cracia nos processos internos 
e a demora na resposta de so-
licitações feitas. Além disso, é 
importante estimular o uso de 
equipamentos de fácil imple-
mentação e, principalmente, 
prezar pela transparência 
necessária a todos os órgãos fe-

derais, estaduais e municipais.
Quando se tem parceiros que 

auxiliam na implementação 
destas tecnologias, o poder 
público consegue atingir a tão 
desejada efi ciência em seus 
trâmites. Afi nal, se todos os 
documentos são digitalizados 
e fi cam disponíveis às pessoas 
na web, se gabinetes e secreta-
rias conseguem ter uma visão 
ampla de todo o processo, 
identifi cando em qual departa-
mento está a solicitação e qual 
o profi ssional responsável, os 
gestores podem avaliar cada 
área de acordo com seu desem-
penho, apontando melhorias 
para aumentar a produtividade 
e melhorar os índices de satis-
fação da população.

Ainda hoje os órgãos públi-
cos são vistos como sinônimos 
de burocracia e até de pregui-
ça. Por muito tempo, solicitar 
um atendimento em governos 
municipais, estaduais ou até na 
União era uma via-sacra: a pes-
soa tinha que visitar diferentes 
departamentos e secretarias, 
acumular uma série de papéis 
e esperar todo o trâmite até ter 
sua solicitação atendida – um 
procedimento que costumava 
levar meses. Essa insatisfação 
aumentou com a evolução da 
tecnologia nas últimas déca-
das. Se tudo foi agilizado e 
fi cou mais rápido, por que o 
poder público não pode ser 
ágil também?

Hoje não há mais espaço 
para prefeituras, secretarias e 
autarquias continuarem utili-
zando sistemas burocráticos e 
pouco efetivos no atendimento 
às demandas dos cidadãos. A 
tecnologia mostrou às pessoas 
que é possível desburocratizar, 
agilizar e ser mais transpa-
rente. Órgãos públicos que 
não se adaptarem a esta nova 
realidade terão sérias difi cul-
dades no relacionamento com 
a população – e poderão até 
perder verbas por conta disso. 

O futuro já chegou ao gover-
no e é totalmente tech.

(*) - É fundador da 1Doc, uma das 
principais govtechs do País

(www.1doc.com.br).

Jaison Niehues (*)

É o que mostra o boletim 
Focus, resultado de pes-
quisa do Banco Central 

(BC) a instituições fi nanceiras, 
divulgado ontem (17), em 
Brasília. A projeção para a 
expansão do PIB desta vez foi 
reduzida de 1% para 0,93%.

A expectativa das instituições 
fi nanceiras é que a economia 
tenha crescimento maior em 
2020. Entretanto, a previsão 
para o próximo ano foi redu-
zida de 2,23% para 2,20%, no 
segundo recuo consecutivo. 
A previsão para 2021 e 2022 
permanece em 2,50%. A estima-
tiva de infl ação, calculada pelo 
IPCA, caiu de 3,89% para 3,84% 

A projeção para a expansão do PIB desta vez foi reduzida

de 1% para 0,93%.

Resolução do Contran, 
publicada no DOU de ontem 
(17), torna facultativo o uso de 
simulador de direção veicular 
no processo de formação de 
condutores, para a obtenção 
da Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH). As novas regras 
preveem, ainda, redução de 25 
para 20, no número de horas-
-aula (h/aula) práticas nas 
auto-escolas, para a categoria 
B da CNH. 

No caso da categoria A, 
serão necessárias pelo menos 
15 h/aula. Em ambos casos, 
pelo menos 1h/aula terá de ser 
feita no período noturno. Para 
condutores de ciclomotores, a 
carga horária mínima será de 
5h/aula. As medidas começam 
a valer no prazo de 90 dias a 
serem contados a partir de 
ontem. 

Em abril, durante reunião do 
Contran que defi niu as novas 
regras, o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse que as mudan-

A medida visa reduzir a burocracia na retirada da habilitação.

Esposa de Carlos 
Ghosn quer ajuda 
de Bolsonaro

Carole Ghosn, esposa do 
ex-presidente da aliança Re-
nault-Nissan-Mitsubishi Car-
los Ghosn, pretende recorrer 
ao presidente Jair Bolsonaro 
em defesa de seu marido. O 
executivo brasileiro é acusado 
de crimes fi scais no Japão, o 
que provocou sua saída das 
montadoras, em meio a uma 
disputa entre Renault e Nissan 
para reequilibrar os termos da 
aliança automotiva.

Em entrevista a BBC, Carole 
disse que não fala com Ghosn 
desde o início de abril, quando o 
executivo foi preso pela segun-
da vez, após a apresentação de 
uma nova denúncia por parte 
do Ministério Público japonês. 
“Os advogados me disseram 
que tudo que eu falasse poderia 
prejudicá-lo no julgamento, 
então fi quei quieta. Mas quero 
meu marido de volta, quero ele 
comigo. Sei que ele é inocente”, 
afi rmou Carole.

Durante a segunda prisão de 
Ghosn - ele agora está em regime 
domiciliar -, sua esposa viajou 
para França e Estados Unidos 
para pedir ajuda dos presidentes 
Emmanuel Macron e Donald 
Trump. Agora, segundo a BBC, 
ela pretende apelar a Bolsonaro. 
O objetivo é fazer com que o 
tema seja discutido durante a 
cúpula do G20 em Osaka, no 
Japão, em 28 e 29 de junho. 

O executivo é acusado de 
subnotifi car rendimentos e de 
se apropriar de recursos da Nis-
san. Em função do escândalo, 
Ghosn foi demitido da presidên-
cia da Nissan e da Mitsubishi 
e renunciou ao comando da 
Renault. Ele, no entanto, alega 
inocência e diz ser vítima de um 
“complô” (ANSA).

A produtividade por hora trabalhada no país, 
calculada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 1,1% no primeiro trimestre deste ano, 
na comparação com o primeiro trimestre de 
2018. O dado é calculado com base nas Contras 
Trimestrais e na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (Pnad), divulgadas pelo BGE.

No trimestre anterior, a produtividade havia 
crescido 0,1%. Considerando-se os grandes seto-
res da economia, apenas a agropecuária teve alta 

na produtividade do trabalho na comparação do 
primeiro trimestre do ano com o mesmo período 
de 2018 (0,4%). Na indústria e nos serviços, 
houve recuo de 1,2% no período.

No acumulado de quatro trimestres, a pro-
dutividade no trabalho recuou 0,3%. Entre 
os setores, apenas os serviços tiveram queda 
nesse tipo de comparação (-0,8%). Na indústria, 
houve crescimento de 0,6% e, na agropecuária, 
1,5% (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
disse no domingo (16) que o 
governo estuda a possibilidade 
de reduzir impostos cobrados 
sobre a importação de produtos 
do setor de tecnologia da infor-
mação, entre eles, computadores 
e celulares. Por meio de sua conta 
no Twitter, Bolsonaro afi rmou 
que a redução poderia ser de 
16% para 4%. 

“Para estimular a competitivi-

dade e inovação tecnológica, o 
governo estuda, via secretaria 
do Ministério da Economia, 
a possibilidade de reduzir de 
16% para 4% os impostos so-
bre importação de produtos de 
tecnologia da informação, como 
computadores e celulares”, 
disse. O presidente disse que 
também está sendo avaliada a 
redução de impostos para jogos 
eletrônicos (ABr).
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Cai novamente a previsão para 
crescimento da economia

A estimativa do mercado fi nanceiro para o crescimento da economia este ano caiu para abaixo de 1%, 
após 16 reduções consecutivas

este ano, na terceira diminuição 
seguida. A previsão foi mantida 
em 4% para 2020 e em 3,75% 
para 2021 e 2022.

A meta de infl ação de 2019, 
defi nida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), é de 4,25%, 
com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%.

A estimativa para 2020 está 
no centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN ainda 
não defi niu a meta de infl ação 
para 2022 (ABr).

Uso de simulador para obtenção 
de CNH será facultativo

ças ajudarão a desburocratizar 
etapas do processo de formação 
do condutor. Argumentou que 
o simulador não teria efi cácia 
comprovada. 

“Ninguém conseguiu de-
monstrar que isso tem im-
portância para formação do 
condutor. Nos países ao redor 
do mundo, ele não é obrigatório, 
em países com excelentes níveis 

de segurança no trânsito tam-
bém não há essa obrigatorie-
dade. Então, não há prejuízo 
para a formação do condutor”, 
disse. A medida visa reduzir 
a burocracia na retirada da 
habilitação. Para o ministro, 
a decisão vai estimar uma 
redução de até 15% no valor 
cobrado nos centros de for-
mação de condutores (ABr).

Reduzir para 4% imposto sobre produtos de TI

Produtividade do trabalho no país recua 1,1%


