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D - Transporte Rodoviário 
Durante os dias 1 e 2 de agosto acontece a edição do CONET & In-
tersindical (Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Custos, 
Tarifas e Mercado), realizado pela Associação Nacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas e Logística - NTC&Logística, em São Luís, capi-
tal do Maranhão. Empresários de transportes de todo o Brasil terão a 
oportunidade de conhecer o índice de variação de custos registrados no 
período vigente, a diferença entre os custos e a média do frete praticado 
nas negociações, além do comportamento e das expectativas de futuro 
para o setor. Todos esses resultados serão apresentados e debatidos a 
partir dos resultados alcançados pela Pesquisa NTC/ANTT. Informações: 
(https://www.conetntc.com.br/).

E - Empreendedorismo Contábil 
O CEO  e fundador da Accountfy, Goldwasser Pereira Neto, é um dos 
palestrantes confi rmados do Nibo conference 2019, maior evento de 
empreendedorismo contábil do Brasil. Com vasta experiência em rees-
truturação fi nanceira, captação de recursos e planejamento fi nanceiro, o 
profi ssional já colaborou com diversas empresas no processo de captação 
de fundos. O Nibo Conference 2019 acontece nos dias 3 e 4 de setembro, 
no Riocentro, no Rio de Janeiro. Informações completas estão no site: 
(https://niboconference.com.br/).

F - Área de Tecnologia
O Grupo ZAP, principal empresa de tecnologia do setor imobiliário 
brasileiro, possui 100 vagas abertas para área de tecnologia. As oportu-
nidades são para analista de dados, cientista de dados, product designer, 
engenheir@ de dados, visual designer, agilista, engenheir@ backend, 
engenheir@ de software frontend, engenheir@ mobile Android e iOS e 
outros. A companhia planeja completar as vagas até o fi nal de agosto. Para 
se inscrever no processo seletivo, os interessados devem acessar (www.
grupozap.com) e clicar em “Trabalhe conosco” (vagas.grupozap.com/).

G - Passeio Ciclístico
Para estimular o entendimento na sociedade a respeito da esclerose 
múltipla (EM), doença crônica, autoimune que atinge o sistema nervoso 

A - Atendimento ao Turista
Trabalhadores que já atuam ou pretendem ingressar no setor turístico 
terão uma nova chance de aprimorar conhecimentos, melhorar o currículo 
e contribuir para o desenvolvimento do mercado de viagens no país. O 
Ministério do Turismo reabriu as inscrições para o curso de atendimento 
a visitantes oferecido pelo Canal Brasil Braços Abertos, plataforma online 
gratuita. A capacitação, aberta a qualquer pessoa com mais de 15 anos, 
pode ser feita a partir de equipamentos conectados à internet, como 
computadores, tablets e smartphones. Com 80 horas-aula, se divide 
em quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas 
Transversais. Inscrições em: (http://bba.turismo.gov.br/).

B - Processo Seletivo
A Kroton, uma das principais organizações educacionais, está com 
oportunidades de emprego nas cidades de São Paulo, Valinhos, Belo 
Horizonte e Londrina. São mais de 200 vagas nas áreas de Finanças, 
Marketing, Acadêmico, Negócios e Transformação Digital. Para fazer 
parte do time, o candidato deve saber trabalhar em um ambiente dinâ-
mico, ter espírito colaborativo e de equipe, senso de apropriação, boa 
comunicação, proatividade e estar disposto a trazer novas ideias para, 
desta forma, apoiar a grande transformação cultural e tecnológica da 
companhia. Mais informações, além da relação completa das vagas podem 
ser obtidas pelo portal: (eb.vagas.com.br/kroton/). 

C - Encontro Telecom e TI
Entre os dias 27 e 29 de agosto, no Expo Center Norte, acontece a 
Netcom 2019, evento dos setores de Telecom e Tecnologia da Infor-
mação. Provedores de Internet e operadoras de telecomunicações, de 
concessionárias de energia elétrica e associações de classe, discutirão 
formas de compartilhar os espaços para reduzir custos e acabar com o 
emaranhado de cabos que se tornou problema nas cidades brasileiras. 
Com o objetivo de encontrar soluções para este problema, em paralelo 
será realizado o 1º Workshop RTI de compartilhamento de Postes. Mais 
informações sobre a programação, acesse: (http://www.arandaeventos.
com.br/eventos2019/netcom/).  

central e afeta mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo, a Amigos 
Múltiplos pela Esclerose (AME) promove no domingo, 4 de agosto, mais 
uma edição do “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”, passeio 
ciclístico que marca o dia nacional pela conscientização da doença. A 
concentração será no ginásio do Club Athletico Paulistano (rua Colômbia, 
77 - Jardim Paulista), às 8h. Para participar, basta se inscrever no site 
(https://amigosmultiplos.org.br/) e levar 1 kg de alimento não perecível 
no dia do evento.  

H - Contaminações Ambientais
As Grandes Contaminações e suas Repercussões: As Lições Extraídas 
do Caso de Paulínia. Este é o tema do seminário que será promovido 
pela Justiça do Trabalho e MP do Trabalho no próximo dia 2 de agosto, 
na sede do TRT da 15ª Região em Campinas (Rua Barão de Jaguara, 
901 - 3º andar). Em quatro painéis, especialistas discutirão a história da 
contaminação do meio ambiente no município, as questões relacionadas 
à saúde dos trabalhadores e seus familiares, os meios adequados para a 
adoção de medidas inibitórias e a conciliação nos confl itos. Inscrições 
gratuitas no link: (https://bit.ly/2YHPOzu) ou no site (http://portal.trt15.
jus.br/).  As vagas são limitadas. A organização emitirá certifi cado de 
seis horas-aula.  

I - Mercado Financeiro
A FECAP, Campus Liberdade, oferece o curso de Operador de Mercado 
Financeiro B3: Brasil, Bolsa, Balcão. Com carga horária de 26 horas-aula, 
a especialização acontece de 29 de julho a 3 de agosto. O intuito é ca-
pacitar os interessados por meio de conceitos do Mercado Financeiro: 
Sistema Financeiro Nacional, agentes, operações relevantes, fundos 
de investimentos e estratégias de operações. Por meio de debates e 
exposições, o curso engloba a regulamentação do mercado, ações na 
B3, Ibovespa e outros índices de ações. Inclui também análise e gestão 
de riscos das carteiras de ações, práticas operacionais e estratégicas no 
mercado de ações. Saiba mais em: (http://extensao.fecap.br/?p=7069).

J - Scanner de Autoatendimento 
Edifícios comerciais com scanners de autoatendimento em cada andar, 
para que os profi ssionais possam digitalizar documentos importantes 
a qualquer momento. Parece sonho? Pois é essa a novidade que a 
Scansystem apresenta na 8ª Expo Facility Management, que acontece 
nos próximos dias 24 e 25, no Centro de Convenções Frei Caneca. 
Referência no mercado profi ssional de scanners para digitalização e 
microfi lmagem, a ScanSystem apresentará o Zeta Confort, ferramenta 
de digitalização que captura imagens, documentos, contratos, revistas, 
livros e projetos. Ele representa a otimização de processos rotineiros. 
Inscrições em: (https://eventos.revistainfra.com.br/8_expo_facility).
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Dia 16 de julho de 1969 

foi a data de partida da 

missão Apolo 11 com 

destino à lua

Naquela tarde, a bordo de 
uma nave propelida por 
um motor Saturno V, de 

três estágios, 110m de altura, e 
2,7 milhões de kg, até hoje um 
dos maiores já produzidos pelo 
homem, três astronautas par-
tiam para o que seria um marco 
na exploração do espaço e na 
aeronáutica. O caminho até 
aquele lançamento foi longo. 

Se inicia na Segunda Guerra 
Mundial, com o desenvolvi-
mento dos motores foguete, 
e continuou na Guerra Fria, 
com os russos largando em 
vantagem e colocando o pri-
meiro satélite em órbita antes 
dos americanos. Até que, em 
1961, Kennedy propôs a meta 
ambiciosa de, em menos de 9 
anos, levar o homem à lua e 
trazê-lo de volta à terra salvo.

Havia várias opções para se 
concretizar o plano, desde a 
decolagem de uma nave da 
terra, seu pouso na lua e pos-
terior retorno, até o encontro 
de um módulo com uma nave 
orbitando a terra, de lá partir 
para a lua e então retornar. A 
NASA  optou por um projeto 
onde uma nave de comando 
fi caria orbitando a lua enquan-
to um módulo desceria até o 
nosso satélite e voltaria. Essa 
opção era conhecida como 
rende-vouz lunar, que foi o 
padrão das missões Apollo com 
objetivo de pousar na lua.

Algumas missões não pou-
saram na lua. Esse foi o caso, 
por exemplo, da Apollo 8, a 
primeira missão tripulada à 
lua, que na noite de Natal de 
1968 circundou-a, enviando 
fotos inéditas do solo lunar. No 
total, foram feitas onze missões 
tripuladas no projeto Apollo, 
e seis delas pousaram na lua, 

no total de doze astronautas 
que caminharam no solo lu-
nar e lá fi zeram experimentos 
científi cos.

A única missão que tinha por 
objetivo pousar e não o fez foi a 
Apollo 13, devido a um aciden-
te grave, provavelmente pro-
vocado por um curto-circuito 
seguido de uma explosão e um 
vazamento nos tanques de oxi-
gênio, o que levou a um retorno 
tenso e espetacular à terra, 
mas exitoso, com um mínimo 
de oxigênio remanescente. 
O projeto Apollo teve custo 
de 26 bilhões de dólares na 
época, ou incríveis 153 bilhões 
de dólares hoje, e envolveu 
praticamente todas as áreas 
do conhecimento. 

Os mais de 2000 exemplares 
de rochas permitiram a desco-
berta de 75 novos minerais. 
Até hoje, são mais de 1500 
produtos ou tecnologias que 
derivam dessa missão. Eles vão 
desde itens que agora fazem 
parte do nosso dia a dia, como 
computador transistorizado e 
os avanços da eletrônica que 
permitiram seu desenvolvi-
mento, passando pelo vel-
cro, pela comida desidratada 
(liofi lizada), tecnologias de 
fi ltragem do ar e recuperação 
de resíduos. 

Tivemos ainda soluções de 
problemas específi cos como o 
cálculo da navegação da nave, 
como fazer o pouso e, depois, 
a decolagem da lua, além do 
próprio desenvolvimento do 
motor Saturno V. Portanto, 
o projeto foi marcado pela 
expansão da fronteira do co-
nhecimento humano. Neste 
sábado (20), comemora-se os 
50 anos do pouso na lua. De 
fato, um pequeno passo para o 
homem, mas um grande passo 
para a humanidade.

(*) - É engenheiro, CEO da Vinci 
Aeronáutica e fundador do Centro de 
Treinamento Online em Aviação Civil 

Vinci Ideas.

Shailon Ian (*) 

As exportações brasileiras 
recuaram 10,4%, em valor, na 
comparação de junho com o 
mesmo período do ano passa-
do. No acumulado do primeiro 
semestre, a queda chegou a 
3,5%. Os dados são do Índice 
de Comércio Exterior (Ico-
mex) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

De acordo com a FGV, o 
resultado foi puxado pela 
queda nas exportações para 
os principais parceiros do 
país: Estados Unidos, China e 
Argentina. No caso do nosso 
vizinho sul-americano, o recuo 
das vendas brasileiras é ex-
plicado pela crise econômica 
naquele país.

No caso da China, que é 
destino de 26% das nossas 
exportações, a queda do valor 
exportado em junho foi 4,1%. 
Segundo a FGV, houve uma 
queda de 3,7% no volume 
exportado e de 1,9% no preço 

Apesar da queda, a balança comercial tem superávit de

26 bilhões no semestre.

A experiência vai ocorrer 
no já inaugurado Centro 
de Testes de Tecnologias 

de Dessalinizaçã, vinculado à 
Universidade Federal de Campi-
na Grande, na Paraíba. “O centro 
terá incubadora, escritório de 
gerenciamento de projetos, 
escritório de gestão, fundos [de 
fi nanciamento] e patentes”, ex-
plicou o ministro Marcos Pontes 
durante o programa Brasil em 
Pauta da TV Brasil.

É propósito do centro ir além 
do desenvolvimento tecnológico. 
As experiências deverão ser 
comercializadas. “O Brasil para 
no nível de protótipo” comenta. 
“Após as especializações, mestra-
dos e doutorados, fi cam aqueles 
protótipos e ideias excelentes 
que nunca chegam ao mercado. 
Agora, eles vão chegar”, prome-
teu o ministro. A pedido de um 
telespectador, Marco Pontes 
também explicou o acordo de 
salvaguardas tecnológicas (AST) 
com os Estados Unidos para per-
mitir o uso comercial do centro 
de lançamento de Alcântara, no 
Maranhão. 

O termo foi assinado em 

Marcos Pontes explica na TV Brasil acordo de salvaguardas com EUA.

A demanda de café em nível mun-
dial no ano-cafeeiro de 2018 foi cal-
culada em 164,64 milhões de sacas, 
das quais 114,38  milhões de sacas 
foram consumidas pelos  países 
importadores e 50,26 milhões de 
sacas pelos países  exportadores. 

Tendo como base esse parâmetro 
global, o consumo atingirá 196,84 
milhões de sacas até 2030. Mas, se 
aplicada uma taxa de crescimento 
um pouco maior, de 2% ao ano, para 
esse mesmo período, a demanda po-
derá ser de 208,80 milhões de sacas. 

Retrospectiva dos dados e nú-
meros dos últimos 20 anos aponta 
que, no ano 2000, a demanda foi de 
105,50 milhões de sacas, e que os 

Cafés do Brasil participaram com 
31,1% desse consumo. Em 2004, 
quando a demanda global atingiu 
a marca de 120 milhões de sacas, 
o café brasileiro participou com 
35,7% do consumo. 

Na sequência, em 2008, cujo 
consumo registrado no planeta foi 
de 132,96 milhões, a participação 
do Brasil foi 37%. Em 2012, ano 
em que o consumo global atingiu 
145,37 milhões de sacas, os Cafés 
do Brasil tiveram uma participação 
de 35,2% do mercado. E, por fi m, 
em 2018, a participação brasileira 
no suprimento do consumo global 
subiu para 37,7% (Embrapa Café).

Indústria paulista 
fechou 13 mil postos 
de trabalho em junho

A indústria paulista fechou 13 
mil postos de trabalho em junho 
(-0,61%), mas contabilizou saldo 
positivo no semestre, com a aber-
tura de 2,5 mil vagas (0,11%), na 
série sem ajuste sazonal. Feito o 
ajuste, houve recuo de 0,28% no 
mês. Os dados foram divulgados 
pela Fiesp e Ciesp. 

“A geração de emprego foi fraca 
no 1º semestre, fi cando abaixo 
das nossas expectativas. Esse 
resultado sinaliza que a indústria 
paulista deve ter fechamento 
líquido de vagas no ano de 2019”, 
diz José Ricardo Roriz, 2º vice-
-presidente da Fiesp e do Ciesp.

Apesar de haver expectativa 
de um saldo negativo na geração 
de vagas para a indústria paulista 
este ano, Roriz destaca que a 
atividade econômica deve ganhar 
ritmo com o andamento das refor-
mas e a diluição das incertezas. 
Entre os setores acompanhados 
pela pesquisa, 77% apresenta-
ram variações negativas, com 4 
contratando, 17 demitindo e 1 
permanecendo estável.

Os principais destaques nega-
tivos fi caram por conta do seg-
mento de veículos automotores, 
reboque e carroceria, produtos 
alimentícios e confecção de ar-
tigos do vestuário e acessórios. 
No campo positivo fi caram, prin-
cipalmente, produtos diversos; 
bebidas e celulose, papel e pro-
dutos de papel (AI/Fiesp-Ciesp).
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Governo quer incentivar 
startups para dessalinização
O Ministério da Ciência e Tecnologia quer incentivar o desenvolvimento de startups para a produção de 
tecnologias para irrigação, distribuição e reuso de água, inclusive dessalinizada

março durante a viagem do 
presidente Jair Bolsonaro a Wa-
shington. A permissão depende 
de aprovação pelo Congresso 
Nacional. Segundo Pontes, a 
ideia do Brasil é viabilizar a base 
para lançamentos de foguetes 
de médio porte para transporte 
de pequenos satélites, mais 
leves. “Foguetes que levam 
satélites menores são o futuro. 

Grandes satélites, de 5 tonela-
das, podem ser substituídos por 
uma constelação de satélites”, 
assinalou.

O dinheiro captado com o 
aluguel da base de Alcântara 
será utilizado para fi nancia-
mento do programa espacial 
brasileiro, e para benefi ciar 
comunidades quilombolas que 
moram nos arredores da base. 

O acordo assinado não implica 
em ampliação da área da qual 
o Brasil manterá o controle 
de acesso pelos brasileiros. 
Segundo ele, o acordo será 
feito com outros países, mas 
a primeira assinatura com os 
Estados Unidos é estratégica 
pois os americanos detêm 80% 
das tecnologias usadas em 
lançamento de foguetes (ABr).

Demanda mundial de café em 
2018 foi de 165 milhões de sacas

Queda de comércio com EUA 
afeta exportações brasileiras

desses produtos. No caso dos 
Estados Unidos, houve uma 
queda de 12,2% no valor expor-
tado em junho, depois de um 
crescimento no mês anterior. 

O preço dos produtos expor-
tados para o mercado norte-
-americano caiu 10,6% e o vo-

lume, 1,6%.Apesar da queda 
do valor exportado para outros 
países, a balança comercial 
brasileira conseguiu fechar 
o mês com um saldo positivo 
de 5 bilhões de dólares e o 
semestre, com superávit e 26 
bilhões (ABr).


