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“Vivência no Quilombo - Saberes Tradicionais”. O Quilombo da Fazen-
da, em Ubatuba, é formado por famílias de descendentes de africanos 
escravizados, e que hoje carregam consigo toda a história de força e 
resistência de sua ancestralidade e preservam saberes tradicionais. Vamos 
aprender na teoria e na prática todo o processo da produção de farinha 
artesanalmente, desde o plantio da mandioca, passando pela etapas de 
produção, até o produto fi nal, tudo isso com o acompanhamento de um 
morador local. Saiba mais em: (https://forms.gle/E3GBZnwMgn7prPDe9).

E - Indústria Solar
Entre os prpoximos dias 27 e 29, no Expo Center Norte, acontece a 
Intersolar South America 2019, a maior feira e conferência da América 
Latina para a indústria solar. O evento será palco das principais discussões 
em termos de desenvolvimento do setor, os desafi os, as oportunidades e 
as projeções que nortearão os rumos dessa área ao longo dos próximos 
anos. As atividades terão temas-chave que irão balizar as palestras, 
workshops e mesas redondas previstas na programação: geração centra-
lizada, geração distribuída, fi nanciamento e cadeia produtiva. Inscrições 
e mais informações: (https://www.intersolar.net.br/pt/inicio). 

F - Saúde Bucal
Estão abertas as inscrições para V Prêmio CROSP de Jornalismo. A 
iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, objetiva 
reconhecer e valorizar os conteúdos jornalísticos relevantes sobre saúde 
bucal. Podem participar os jornalistas que tenham matérias veiculadas 
sobre o tema Saúde Bucal, divulgadas no período de 1o de outubro 
de 2018 a 27 de outubro de 2019. Devem trazer esclarecimentos à 
população, explicando, por exemplo, a importância dos tratamentos 
de prevenção de doenças bucais, estimulando visitas regulares ao/a 
cirurgião-dentista e o debate sobre os assuntos importantes para a 
Odontologia. Os critérios constam do regulamento. Inscrição pelo site 
(https://premiocrospdejornalismo.com.br/).  

G - Formação de Avaliadores
Nos próximos dias 19 e 20, no Mercure São Paulo Paulista Hotel, o 
IBES (Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde) realiza o “Curso 
de Formação de Avaliadores IBES-Metodologia SBA/ONA”, que visa 
a capacitação de profi ssionais de saúde interessados em atuar como 
Avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação (ONA) a realizar 

A - Ofi cinas Teatrais
Com o objetivo de estimular a democratização do acesso à cultura e fo-
mentar a refl exão sobre a produção artística nacional, o Teatro J. Safra 
oferece ofi cinas gratuitas de teatro ao público. Os encontros, que fazem 
parte do projeto “Ocupação Teatral”, vão até o dia 3 de outubro. A ofi cina 
de interpretação “Experiência prática do ofício do ator, com ênfase para 
cinema” será ministrado pela atriz e produtora audiovisual e teatral Mariela 
Lamberti. O objetivo do curso é oferecer ao aluno a experiência prática do 
ator, com ênfase ao estilo realista, mais próximo ao cinema e da linguagem 
audiovisual. A inscrição gratuita pode ser feita pelo email (contatoteatroj-
safra@manhasemanias.com.br) ou na bilheteria do Teatro J. Safra. 

B - Expansão e Vagas
A Semantix, referência na oferta de tecnologia em Big Data Analytics e 
Inteligência Artifi cial, inicia seu projeto de expansão. A empresa possui 
60 vagas abertas nos níveis Pleno e Sênior para Engenheiro de Dados 
e Cientista de Dados. As posições são para as unidades de Pinheiros, 
Alphaville, Vila Olímpia, Osasco e Interlagos, em São Paulo. Ao todo, 
são 40 cargos disponíveis para Engenheiros de Dados e mais 20 para 
Cientistas de Dados. O prazo de inscrição é indeterminado, ou seja, até 
o preenchimento do quadro de colaboradores. O horário de trabalho é 
das 9h às 18h em qualquer uma das unidades disponíveis. Interessados 
devem enviar o currículo citando a vaga de interesse para o e-mail 
(sejaumsemantico@semantix.com.br). 

C - Trufas Frescas
Os fãs de uma das especialidades italianas mais apreciadas do mundo, a 
trufa, podem comemorar. O Eataly lança um restaurante pop up no espaço 
do La Risotteria, o Ristorante Del Tartufo, que exalta a trufa fresca e suas 
formas em diferentes tipos de pratos. A ação é uma excelente oportuni-
dade para o público que já ama trufa e para quem deseja conhecer mais, 
garantindo uma experiência única com a iguaria. O mês de agosto é dedi-
cado aos vinhos italianos e às trufas e conta com diversas ações especiais, 
como workshops semanais gratuitos e uma loja temporária de produtos 
da Tartuferia San Paolo. Mais informações tel. 11 3279-3300 (@eatalybr).

D - Saberes Tradicionais
Que tal vivenciar uma rica experiência de conexão com uma comuni-
dade quilombola? A Plana promove, entre os dias 6 e 8 de setembro, a 

avaliações de gestão de qualidade de hospitais, laboratórios, clínicas 
ambulatoriais, bancos de sangue, serviços de diagnóstico por imagem 
e demais serviços de saúde. O curso também auxilia os profi ssionais 
que desejam implementar a acreditação em suas instituições. Mais 
informações e inscrições: tel. (11) 3675-5180 ou (cursos@ibes.med.br). 

H - Nutrição Animal
A Associação de Indústrias de Alimentação Animal da América Latina e 
o Caribe (FeedLatina) realizar, no próximo dia 27, no Hotel Holiday Inn 
Anhembi, o primeiro Workshop Latino-americano de Assuntos Regulató-
rios de Nutrição Animal. Os participantes poderão conhecer, consultar 
e trocar informações sobre as normativas atuais e todos os processos 
exigidos em cada país da região sobre a indústria. Serão 10 conferências 
exclusivas com altos executivos de organizações como IFIF, Sindirações, 
ofi ciais das Agências Reguladoras da América Latina, entre outros. 
Além das autoridades de países como Peru, Argentina, Chile, Paraguai, 
Bolívia e Brasil, o evento contará com a participação de representantes 
da indústria. Mais informações: (https://www.feedlatina.org/workhop-
-latinoamericano-de-asuntos-regulatorios-de-nutricion-animal/).

I - Desenvolvimento Sustentável 
A Dow abre inscrições para o edital de Responsabilidade Social. A com-
panhia está em busca de iniciativas com foco em inclusão e diversidade, 
que ajudem a fomentar a economia circular nos estados: Bahia, Minas 
Gerais, São Paulo e Pará. Serão aceitas ações com foco em iniciativas 
como inclusão e diversidade, que busquem qualifi car oportunidades 
de participação econômica, política, educacional e social de mulheres, 
pessoas com defi ciência, comunidade LGBTQ+ e afrodescendentes. 
Também serão considerados projetos de economia circular que promo-
vam soluções mais sustentáveis, como reciclagem, educação ambiental 
e logística reversa, entre outros, nas áreas de plástico e embalagem. 
Inscrição (http://editaldow2019.prosas.com.br). Mais informações, 
contate: (editaldow2019@prosas.com.br). 

J - Formas de Investir 
Executivos da Nexoos, Vérios, Linker, SMU e Glebba debatem novas 
formas de investir no Brasil. O encontro será no próximo dia 20 (terça-
-feira), das 9h às 11h, no InovaBra Habitat (Av. Angélica, 2529, 10º andar). 
A fi ntech, que faz crowdfunding imobiliário para o setor de loteamentos, 
promove o painel “Conheça novas formas de investir em 2019 para ir 
além do básico”. Representantes debaterão as tendências e novidades 
do segmento de fi ntech, além de abordar as novas possibilidades de 
investimento oferecidas pelo mercado e como aproveitá-las da melhor 
forma.  A ideia é que cada um consiga comparar os serviços oferecidos 
por cada empresa e possa escolher a que mais lhe agrada e combine 
com suas aspirações. Inscrições no link: (bit.ly/2Mwc2AZ). Informações: 
(www.eventbrite.com.br).

“Vivência no Quilombo - Saberes Tradicionais”. O Quilombo da Fazen-
da, em Ubatuba, é formado por famílias de descendentes de africanos
escravizados e que hoje carregam consigo toda a história de força e

A - Ofi cinas Teatrais
Com o objetivo de estimular a democratização do acesso à cultura e fo-

Todos os dias, 

falamos internamente 

sobre sugestões de 

novos produtos, 

desenvolvimento do 

nosso negócio e seus 

principais indicadores

Planos para melhorar a 
vida dos nossos cola-
boradores, ideias para 

apoiar nossos fornecedores, e 
somos provocados pelos nos-
sos clientes a evoluir. Rotina 
comum em muitas empresas. 
Mas o que mais me deixa or-
gulhoso de estar onde estou é 
ter a missão de, a partir desses 
dados, fazer uma autoanálise 
e entender se o nosso sucesso 
está sendo sustentado, acima 
de tudo, no propósito de usar-
mos a escala da nossa marca 
para o bem. 

Isso signifi ca usar o nosso 
tamanho, a nossa liderança 
e infl uência para gerar ações 
com impacto positivo para a 
empresa e para a sociedade. 
O que traz um desafi o diário 
de se olhar no espelho, a cada 
manhã, e se perguntar o quanto 
esse propósito individual e de 
marca está sendo entregue. 

Neste processo evolutivo, 
a voz do cliente precisa estar 
muito presente. Entender seus 
anseios e suas expectativas 
é fundamental para continu-
armos oferecendo propostas 
relevantes para as pessoas. 
Agora em agosto, anunciamos 
mudanças importantes em um 
de nossos principais produtos: 
o McLanche Feliz. 

Resultado de uma evolu-
ção contínua no cardápio, as 
novas combinações no car-
dápio infantil ratifi cam nosso 
compromisso com as famílias 
e com a oferta de comida e 
qualidade, na medida em que 
apresentam sensível redução 

na quantidade de gorduras, 
sódio e açúcares, além de 
incluir mais frutas e vegetais 
entre as opções de composição 
desse menu.

A decisão acompanha os 
novos hábitos de consumo da 
sociedade, comprovados por 
meio de pesquisa encomen-
dada por nós e realizada por 
uma empresa independente. O 
levantamento feito na América 
Latina mostrou que a cada 10 
mães e pais, seis acreditam que 
seus fi lhos comem melhor do 
que eles nessa mesma idade, 
a partir do acesso mais fácil às 
informações nutricionais. 

Outro ponto importante 
entre as pessoas ouvidas é que 
8 em cada 10 pessoas consi-
deram positiva a iniciativa de 
que as redes de serviço rápido 
ofereçam alternativas mais 
equilibradas, uma vez que a 
maioria afi rmou que leva seus 
fi lhos pelo menos uma vez por 
mês em redes de fast food. 

Conectados com o consu-
midor e com nosso propósito 
de marca, seguiremos fazendo 
evoluções necessárias para 
que o nosso negócio honre seu 
propósito de usar sua escala 
para o bem. E qual tem sido 
o combustível para tantas 
decisões complexas e que en-
volvem mudanças estruturais 
no nosso negócio? 

A responsabilidade que te-
mos com as pessoas e com uma 
das marcas mais valiosas do 
planeta. Uma responsabilidade 
que é individual e de cada inte-
grante da nossa companhia. Só 
assim, continuarei a responder 
ao meu espelho a cada manhã: 

“Sim, hoje mais uma vez va-
mos usar a nossa escala para 
o bem”.

(*) - É presidente da Divisão Brasil 
da Arcos Dorados, maior franquia 

independente do McDonald’s no 
mundo, com atuação em 20 países da 

América Latina e Caribe.

Paulo Camargo (*)

A taxa caiu em dez das 27 
unidades da Federação, 
segundo os dados divul-

gados ontem (15) pelo IBGE. 
As maiores quedas ocorreram 
no Acre, de 18% para 13,6%, 
Amapá, de 20,2% para 16,9%, 
e em Rondônia, de 8,9% para 
6,7%. Nas outras 17 unida-
des da Federação, a taxa se 
manteve.

Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2018, a 
taxa subiu em duas unidades, 
Roraima (de 11,2% para 
14,9%) e Distrito Federal (de 
12,2% para 13,7%), e caiu em 
três: Amapá (de 21,3% para 
16,9%), Alagoas (de 17,3% 
para 14,6%) e Minas Gerais (de 
10,8% para 9,6%). Nas demais 
unidades, a taxa fi cou estável. 
Um contingente de 3,35 mi-
lhões de desempregados no 
país procura trabalho há pelo 
menos dois anos. Isso equivale 
a 26,2% (ou cerca de uma em 
cada quatro) pessoas no total 
de desocupados no Brasil. 

Os dados foram divulgados 
ontem (15) pelo IBGE. Segun-

Um em cada quatro desempregados procura trabalho há pelo menos 2 anos.

O presidente dos Estados Unidos 
(EUA), Donald Trump, sugeriu que 
as negociações comerciais entre 
seu país e a China podem esperar 
até que as tensões geradas pelos 
protestos em Hong Kong se acal-
mem. “Milhões de empregos estão 
sendo perdidos na China para ou-
tros países não tarifados. Milhares 
de empresas estão indo embora. 
É claro que a China quer fazer um 
acordo. Deixe eles trabalharem 
humanamente com Hong Kong 
primeiro”, escreveu o americano 
no Twitter, após vários alertas de 

Após a vitória de Alberto 
Fernández, da chapa da ex-
-presidente Cristina Kirchner, 
contra Maurício Macri, a Bolsa 
Merval registrou queda de 
38%, chegando a perder US$ 
23,7 bilhões. Para o Brasil, 
a crise no país vizinho deve 
abalar as exportações, já que 
estas reduziram em pelo me-
nos 40% nos primeiros 7 meses 
de 2019. A mais afetada foi a 
moeda americana, que recen-
temente havia registrado uma 
queda de 1,26%, mas com o 
ocorrido, superou os R$ 4,00. 

A Bolsa brasileira sofreu uma 
desvalorização de 2%, operan-
do por volta de 101 mil pontos, 
o que demonstra uma queda 
considerável, já que desde o 1º 
semestre tem operado por volta 
dos 105 mil pontos. Para Pedro 
Paulo Silveira, Economista-
-Chefe da Nova Futura, a crise 
na Argentina afeta diretamente 
o Brasil quando se fala sobre as 
relações comerciais entre os 
dois países. 

A crise na Argentina afeta diretamente o Brasil quando se fala 

sobre as relações comerciais bilaterais.

Mercado reduz 
previsão para défi cit 
nas contas públicas

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Ministério da Economia 
reduziram a previsão para o resul-
tado negativo das contas públicas 
neste ano. A estimativa do défi cit 
primário do Governo Central pas-
sou de R$ 105,918 bilhões para R$ 
103,217 bilhões. A estimativa está 
abaixo da meta de défi cit persegui-
da pelo governo de R$ 139 bilhões. 
O resultado primário é formado 
por receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros.

Os dados constam da pesquisa 
Prisma Fiscal, elaborada pela Secre-
taria de Política Econômica do Mi-
nistério da Economia, com base em 
informações do mercado fi nanceiro. 
Para alcançar a meta, o governo já 
bloqueou R$ 33,4 bilhões do Orça-
mento deste ano. A desaceleração 
da economia faz o governo arrecadar 
menos que o originalmente planeja-
do, levando a contingenciamentos. 
Para 2020, a estimativa é de um 
défi cit de R$ 70 bilhões, contra R$ 
76,153 bilhões previstos em julho. A 
meta de défi cit primário para 2020 é 
de R$ 124,1 bilhões.

A mudança na projeção para as 
contas públicas ocorreu porque as 
instituições preveem menos despe-
sas, de R$ 1,415 trilhão para R$ 1,412 
trilhão. A previsão para as receitas 
líquidas passou de R$ 1,308 trilhão 
para R$ 1,307 trilhão, neste ano. Para 
2020, a previsão de receita líquida do 
Governo Central é R$ 1,398 trilhão, 
contra R$ 1,399 trilhão prevista no 
mês passado (ABr).
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Taxa de desemprego do país 
recua para 12% no trimestre

No segundo trimestre, a taxa de desemprego do país recuou para 12%, percentual inferior aos 12,7% 
do primeiro trimestre e aos 12,4% do segundo trimestre de 2018

do os números, no segundo tri-
mestre de 2018 o contingente 
de desempregados procurando 
trabalho há no mínimo dois 
anos tinha menos 196 mil 
pessoas, ou seja, era de 3,15 
milhões. No segundo trimestre 

de 2015, o total era de 1,43 
milhão de pessoas, ou seja, 
menos da metade do segundo 
trimestre deste ano. 

“A proporção de pessoas à 
procura de trabalho em pe-
ríodos mais curtos está dimi-

nuindo, mas tem crescido nos 
mais longos. Parte delas pode 
ter conseguido emprego, mas 
outra aumentou seu tempo de 
procura para os dois anos”, ava-
lia a analista da PNAD Contínua 
Adriana Beringuy.

O impacto da crise argentina no Brasil

“Uma crise econômica do 
nosso vizinho, derruba a de-
manda por nossas exportações 
e tem um impacto negativo 
sob o crescimento brasileiro”, 
explica, ao destacar que a crise 
econômica do país deve conta-
minar o ambiente de negócios 
caso haja descuido nas agendas 
internacionais. “Essa crise pode 
contaminar o ambiente de ne-
gócios, se fi zer novamente um 
default de seus compromissos 

externos”, comenta. 
A votação em 1º turno das 

eleições se dará no dia 27 de 
outubro. O mercado aguarda 
pelos resultados, apesar da 
aprovação de Fernández ser 
de 47% nas primárias. Para 
Silveira, a tendência é que a 
volatilidade siga subindo até 
as eleições, visto que o cenário 
atual é de incerteza e deve 
manter o mercado com o pé 
atrás (Gueratto Press).

Solução em Hong Kong ‘antes 
de acordo’ com a China

que Pequim estaria movimentando 
tropas rumo ao território.

Trump elogiou o presidente 
chinês, Xi Jinping, descrevendo-
-o como um “grande líder” muito 
respeitado por seu povo. “Tenho 
zero dúvidas de que, se o presidente 
Xi quiser resolver rapidamente e 
humanamente o problema em Hong 
Kong, ele pode fazê-lo”, acrescen-
tou, sugerindo um encontro entre 
ambos. EUA e China já impuseram 
mutuamente tarifas de importação 
que somam 360 bilhões de dólares 
(Deutsche Welle).


