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D - Recursos para a Educação 
A exemplo do que ocorre em universidades como Harward, Yale, Princeton 
e Stanford, nos Estados Unidos, consolida-se o Fundo Patrimonial Amigos 
da Univali. A nova associação nasce como uma alternativa jurídica legal 
para atender à demanda de interessados em contribuir com iniciativas e 
projetos desenvolvidos pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Por 
meio dela é possível captar, gerir e destinar doações de pessoas físicas 
e jurídicas. A entidade viabiliza o apoio ao ensino, ciência, tecnologia, 
pesquisa, inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, 
desporto, segurança pública e direitos humanos. É entidade com per-
sonalidade jurídica própria, desvinculada da Fundação Univali. Outras 
informações: (www.univali.br).

E - Road Show Chinês
Entre os dias 17 e 19 de setembro acontece, no São Paulo Expo, as fei-
ras China Machinex e China Homelife Brazil, com produtos que vão de 
maquinário pesado a objetos de decoração. Objetiva abrir mercados para 
fabricantes chineses em mercados em desenvolvimento, trazendo produ-
tos que já contam com certifi cações de qualidade em mercados como o 
norte-americano e o europeu. Para os empresários brasileiros o benefício 
é a possibilidade de suprir carências de produtos por meio de reuniões 
com mais de 800 fornecedores em um único local, sem sair do país, além 
da possibilidade de estabelecer parcerias de longo prazo com fabricantes 
que almejam eleger distribuidores e revendedores no país. Informações: 
(www.chinamachinex.com.br)  (www.chinahomelife.com.br).

F - Estágio e Trainee
A Falconi, maior consultoria de gestão do Brasil, abriu as inscrições 
para estágio e trainee, por meio do site do Programa Jovem Falconi: 
(www.jovemfalconi.com). Podem se inscrever candidatos que cursam 
ou concluíram qualquer curso de graduação até o dia 15/9. Os candi-
datos devem ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, ter inglês avançado e ter 
previsão de formatura de julho de 2020 a dezembro de 2021. Com um 
time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países, a 
Falconi já transformou resultados de atuou em mais de 5.300 projetos 
em organizações públicas e privadas.

A - Quando o Carteiro Chegou!
O Programa Escreve Cartas do Poupatempo Santo Amaro está com 
inscrições abertas para seleção de voluntários. Ao todo são 21 vagas 
disponíveis para quem quiser trabalhar auxiliando pessoas com difi cul-
dades em ler e escrever. Os voluntários precisam dedicar duas horas 
por semana para atender aos cidadãos que procuram o serviço para 
redigir cartas, preencher formulários e até mesmo elaborar currículos. 
Ter boa caligrafi a, dedicação e respeito ao próximo são os requisitos 
importantes. É fundamental ter disposição, paciência e discrição sobre 
os assuntos redigidos. Inscrições no local (Rua Amador Bueno, 229), 
ou pelo tel. (11) 2859-3124.

B - Direito da Construção 
Entre os próximos dias: 29 e 30, no Hotel Pullman Ibirapuera, acontece 
o VII Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de Direito da Cons-
trução (IBDiC), com o debate sobre a necessidade de aperfeiçoamento 
da segurança jurídica, com foco nos grandes projetos de infraestrutura. 
Especialistas do mercado se reúnem, a fi m de elucidar caminhos para 
que regras mais claras e estáveis aumentem a atratividade perante 
os investidores. Abordagem de temas como as formas alternativas de 
resolução de confl itos para segurança jurídica nos setores público e 
privado, modelos de gestão contratual e alocação de riscos, perspectivas 
de fi nanciamento de projetos, entre outros. Mais informações tel. 11 
3195-5410 ou (https://congresso.ibdic.org.br/).

C - Mulheres na Programação
Mulheres de todo o Brasil que buscam desenvolver sua carreira em  
engenharia de software podem se inscrever para a segunda edição do 
Yes, She Codes. O evento - realizado pelo Nubank entre os próximos 
dias 23 e 24 - objetiva estimular a inclusão deste público  no mundo da 
programação e recrutar os melhores talentos para a equipe de Engenha-
ria de Software da empresa líder em tecnologia fi nanceira na América 
Latina. Interessadas podem se inscrever na página (https://boards.
greenhouse.io/nubank/jobs/1810433?t=9ace82611). Candidatas de fora 
de São Paulo, que venham a ser admitidas na fase do teste inicial, têm 
os custos de transporte e hospedagem arcados pela companhia. Saiba 
mais em (www.nubank.com.br).

G - Expansão da Bauducco
A Casa Bauducco, rede de lojas pertencente à Pandurata Alimentos, 
anuncia programa de expansão de 25 novas unidades. Atualmente a rede 
conta com 60 lojas em operação e pretende alcançar 85 lojas até o fi m 
de 2019. A meta é alcançar 300 lojas distribuídas pelo país até 2024. Em 
receita, a companhia cresceu 62% no ano, saindo de R$ 37 milhões em 
2017 para R$ 60 milhões em 2018. Para dar continuidade ao seu modelo 
de expansão,  já programa para este ano a chegada no Nordeste, nas 
cidades de Salvador e Recife. A empresa operava em shoppings centers, 
mas a solidez do negócio permitiu uma dinâmica de atender diversos 
espaços comerciais – como aeroportos, prédios comerciais, hospitais e 
lojas de ruas (http://www.bauducco.com.br/casabauducco).

H - Universo da Programação
Amanhã (16), no Expo D.Pedro, Campinas recebe a sétima edição do 
DevCamp, evento de debates e palestras sobre tudo o que acontece 
nos bastidores do universo de programação e novas tecnologias, como 
metodologias, ferramentas, cases e tendências da área de TI. Promo-
vido pela Dextra, expert em desenvolver softwares customizados sob 
demanda e pioneira na adoção de metodologias de gestão ágil para 
transformações digitais, e pela Mutant, empresa líder no segmento de 
Customer Experience, o evento terá mais de 45 horas de conteúdo, 36 
palestras, duelo de robôs e uma festa de encerramento para todos os 
participantes desta edição. Mais informações: (www.devcamp.com.br).

I - Governança Coporativa
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa realiza, nos dias 2 e 3 de 
setembro, no  Golden Hall do WTC Events Center, o seu 20º Congresso. Sob 
o tema ‘Fator humano na governança corporativa: impactos da era digital’, 
trará uma série de palestras e debates sobre a relevância dos aspectos hu-
manos, em meio às transformações da era digital, como um elemento-chave 
da governança e da longevidade das empresas. Contará com apresentações 
sobre temas relevantes, como o impacto das novas tecnologias no cenário 
empresarial e da governança, perfi l do usuário na era digital, mercado de 
capitais, empresas familiares, governança e desestatização, diversidade, 
entre outros. Informações: (https://inscricao.ibgc.org.br/congressoibgc).   

J - Imoveis na Era 4.0
A indústria imobiliária é tema do Digital Real Estate Brazil, palco que é 
a grande novidade durante o Expo Forum Digitalks, principal evento de 
negócios digitais do país que acontece nos próximos dias 28 e 29, no Tran-
samérica Expo Center. Realidade aumentada, criptofi nanças, aplicativos 
e soluções digitais para o mercado imobiliário, construtechs, segurança e 
controle de dados são alguns dos temas desse palco, que pretende atrair 
toda cadeia do setor - corretores, imobiliárias, construtoras, incorporadoras 
e entidades – mas está aberto a todos participantes presentes. Inscrições 
e mais informações: tel. (11) 3159-1458 ou (https://digitalks.com.br).
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A busca por um estilo 

de vida mais saudável é 

um movimento que vem 

acontecendo em todo o 

mundo, e no Brasil não 

seria diferente

É muito comum nas rodas 
de amigos nós perce-
bermos que cada vez 

menos os refrigerantes, ou 
mesmo outros alimentos com 
alto teor de açúcar, conhecidos 
como vilões da alimentação 
saudável, estão fazendo parte 
da mesa dos brasileiros. Esse 
movimento vem acompanha-
do de uma preocupação em 
manter o corpo em forma e um 
estilo de vida mais equilibrado. 

Pegando carona nas várias 
ondas de dietas e no estilo fi t, 
o segmento de alimentação 
saudável está em alta e tornou-
-se a sensação da atualidade no 
ramo dos negócios. Para se ter 
uma ideia do potencial deste 
nicho, o mercado de alimen-
tação saudável brasileiro é o 
quarto maior do mundo. Se-
gundo a agência de pesquisas 
Euromonitor Internacional, a 
movimentação anual do seg-
mento é de US$ 35 bilhões e 
deve crescer, em média, 4,41% 
por ano até 2021. 

Nos últimos cinco anos, 
o avanço foi, em média, de 
12,3% ao ano, o que traz boas 
perspectivas a curto prazo - 
para 2019, a previsão é que o 
segmento atinja alta de 50%. E 
o que vem impulsionando este 
fenômeno? Há alguns anos, o 
consumo de refeições saudá-
veis era restrito a um público 
com mais poder aquisitivo, 
porém a propagação desses ali-
mentos e o aumento da oferta 
têm incentivado o surgimento 
de lojas de produtos naturais 
voltadas a todas as classes. 
Além desses fatores, o boom 
de infl uenciadores digitais que 
focam em dietas saudáveis tem 
relação com essa tendência.

Afi nal, atualmente a internet 
é a principal fonte de infor-
mações sobre alimentação e 
saúde para 40% dos brasilei-
ros, segundo levantamento da 
Fiesp. Neste contexto, investir 
em um negócio com foco em 
alimentação saudável é uma 
ótima opção, ainda mais em 
um momento em que grãos, 

sementes e cereais, como 
quinoa, arroz integral e tantos 
outros passaram a fazer parte 
do cardápio de mais brasileiros. 

Além de integrar as refeições 
convencionais, esses produtos 
são versáteis e podem ser 
utilizados por pessoas que 
convivem com a correria diária 
e optam por snacks, lanches, 
marmitas saudáveis e até mes-
mo guloseimas que não deixam 
nada a desejar para as sobre-
mesas tradicionais e farão com 
que a pessoa consiga saciar o 
deseja por aquele doce sem a 
necessidade de sair da dieta.

Para quem tem vontade de 
entrar nesse mercado, é impor-
tante fi car atento aos primeiros 
passos. Após defi nir o perfi l da 
empresa, é importante avaliar 
qual será o público-alvo – pular 
essa etapa pode culminar no 
fracasso do negócio. Usando 
como exemplo os praticantes 
de atividades físicas, é válido ir 
a academias e parques para en-
tender o que acham os alunos, 
instrutores e frequentadores. 
Essa fase é essencial, pois 
serve para identifi car o estilo 
de vida e os diferentes tipos 
de alimentação adotados por 
eles, que servirão de prévia 
para os produtos que serão 
mais aderidos. 

Outra dica valiosa é entender 
quais são os produtos que-
ridinhos do momento e suas 
finalidades. O mercado de 
alimentação saudável está em 
evolução constante, por isso é 
importante estar sempre ante-
nado nas últimas tendências 
desse mercado. A quinoa, por 
exemplo, é muito utilizada em 
dieta Low Carb (para emagre-
cimento saudável) por ser um 
carboidrato com baixo índice 
glicêmico e alto nível proteico. 
Já as amêndoas e o arroz são 
ingredientes usados por adep-
tos da Lac Free – dieta sem 
lactose, indicada para quem 
tem desconfortos gástricos ou 
excesso de gases.

Mais que o rótulo de sensa-
ção do momento, o mercado 
de alimentos saudáveis é uma 
aposta que possibilita amplas 
possibilidades e nichos a serem 
explorados.

(*) - É sócio-fundador da Armazém Fit 
Store, rede de franquias voltada para 

a comercialização de produtos para 
uma alimentação saudável.

Lucas Quintella (*)

O secretário disse que a 
previsão é que Angra 
3 esteja concluída em 

2026. “Até o fi nal de agosto 
defi nimos a modelagem da par-
ticipação da iniciativa privada. 
Em seguida, tem a competição, 
de tal sorte que possamos, em 
meados de 2020, começar efe-
tivamente a retomada da obra e 
concluí-la, defi nitivamente, em 
janeiro de 2026”, disse.

Mais de 60% da Usina de 
Angra 3 foi construída, a um 
custo de quase R$ 10 bilhões. 
Para concluir a obra faltam mais 
R$ 15 bilhões que devem vir do 
parceiro privado que será sele-
cionado a partir da defi nição do 
modelo. O secretário explicou 
que a obra é importante para 
dar uma grande confi abilidade 
energética para a Região Sudes-
te. “É uma usina de geração de 
energia limpa. Uma usina em 
que a produção de energia e o 
fator de capacidade é da ordem 
99%, com alta confi abilidade. 
Isso signifi ca dizer uma geração 
mais próxima da carga, com re-
dução de custos de transmissão 
e de perda”, disse.

A previsão é que Angra 3 esteja concluída em 2026.

O resultado do segundo 
trimestre de 2019 para a 
pecuária mostra que o abate 
de bovinos no país aumentou 
4,1%, o de suínos 5,1% e o de 
frangos 3,6%, na comparação 
com o mesmo período de 2018. 
Os dados foram divulgados 
ontem (14) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). Em relação 
ao primeiro trimestre de 2019, 
o abate de bovinos cresceu 
2,4%, o de suínos subiu 0,7% 
e o de frangos caiu 1,5%.

No período analisado, fo-
ram abatidas 8,08 milhões de 
cabeças de bovinos, com uma 
produção total de 2,01 milhões 
de toneladas de carcaças, 
uma alta de 3,6% em relação 
ao primeiro trimestre e de 
5,5% em comparação com o 
segundo trimestre de 2018. 
O de suínos chegou a 11,39 
milhões de cabeças, chegando 
ao peso acumulado das carca-
ças de 1,02 milhão toneladas, 
uma alta de 2,5% em relação 
ao trimestre anterior e de 4,3% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Em relação ao primeiro trimestre de 2019, o abate de bovinos 

cresceu 2,4%.

Economia volta a 
crescer lentamente 
no segundo 
trimestre

O Monitor do PIB-FGV apon-
ta, nas séries dessazonalizadas, 
crescimento de 0,2% do PIB no 
segundo trimestre, na compara-
ção com o primeiro, revertendo 
a queda de 0,1% observada no 
primeiro trimestre. No mês de 
junho, o indicador aponta cres-
cimento de 0,7% da economia, 
em comparação a maio. Na 
comparação interanual a eco-
nomia cresceu 0,7% no segundo 
trimestre, o que manteve o 
crescimento da taxa acumulada 
em 12 meses em 0,9%, mesma 
variação observada no primeiro 
trimestre do ano.

“O crescimento de 0,2% da 
economia neste segundo tri-
mestre põe a economia de volta 
a trajetória de crescimento que 
havia se perdido no primeiro 
trimestre. Entre os três gran-
des setores, a agropecuária e 
a indústria apresentam taxas 
negativas, salvando-se os ser-
viços que já apresenta taxas 
positivas há dez trimestres. Os 
dados mostram que, apesar do 
crescimento, a economia ainda 
não consegue se expandir a 
taxas mais robustas” afi rma 
o coordenador do PIB-FGV, 
Claudio Considera (AI/FGV).
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Ministério deve defi nir modelo de 
participação de Angra 3 este mês
O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive 
Barros dos Santos, disse que até o fi nal deste mês deverá ser defi nido o modelo de participação da 
Usina de Angra 3

Santos disse que também é 
importante em relação a Angra 3 
é que a usina utiliza combustível 
nacional. “É um combustível na-
cional disponível e isso faz com 
que tenhamos uma indústria 
mais competitiva. E quando se 
desenvolve a indústria nuclear, 
você traz não só atributo para a 

geração de energia mas a pers-
pectiva de continuar com o país 
na vanguarda que queremos”, 
disse, ressaltando que a tec-
nologia nuclear é desenvolvida 
também nas áreas de medicina 
e agricultura, por exemplo.

Segundo informações da Ele-
tronuclear, quando entrar em 

operação comercial, a usina de 
Angra 3 terá potência de 1.405 
megawatts, com capacidade 
de gerar mais de 12 milhões 
de megawatts-hora por ano, 
energia que seria sufi ciente 
para abastecer as cidades de 
Brasília e Belo Horizonte du-
rante o mesmo período (ABr).

IBGE: cresceu o abate de 
bovinos, suínos e frangos

Já o abate de frangos alcan-
çou 1,43 bilhão de cabeças, 
com peso acumulado de 3,35 
milhões de toneladas. Na com-
paração trimestral, o número 
representou queda de 1,0% e 
na comparação anual o acrés-
cimo foi de 0,4%. A produção 
de leite cru foi 5,86 bilhões de 
litros, um aumento de 7,1% 
em relação ao ano anterior e 
redução de 5,4% na compara-
ção trimestral.

A aquisição de couro cru 
bovino foi de 8,39 milhões de 
peças inteiras no segundo tri-
mestre de 2019, uma queda de 
1,1% em relação ao trimestre 
anterior e aumento de 1% ao 
registrado no segundo trimes-
tre de 2018.

A produção de ovos de gali-
nha alcançou 930,93 milhões 
de dúzias, um crescimento de 
2% na comparação trimestral 
e de 5,8% na anual (ABr).


