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em iniciar a trajetória profi ssional, devem fi car atentos às inscrições 
para o “Programa Jovens Talentos” da Honda, que já estão abertas. São 
15 vagas de trainee e 20 de estágio para as unidades da empresa em 
São Paulo, Sumaré e Indaiatuba. As vagas são destinadas para atuação 
nas áreas comerciais, administrativas e fi nanceiras. Mais informações 
e inscrições: (www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos) 

E - Encontro de Sertanejos
Entre os os dias 8 e 9 de outubro, no Palácio  de Convenções do Anhem-
bi, acontece o grande encontro da comunidade da música sertaneja: ‘A 
Exponeja’. É para quem tem ligação com o segmento: artistas, empre-
sários, investidores, produtores, diretores, compositores, assessores 
de imprensa, profi ssionais de marketing, gravadoras e profi ssionais 
técnicos de produção musical e de eventos. É o único evento no Brasil 
que promove essa oportunidade de encontrar amigos, falar sobre todos 
os temas que envolve a carreira artística e fazer networking.  Além de 
grandes encontros,  saber tudo que tá rolando no mercado da música 
sertaneja, atualizar suas informações e o que virá por aí. Todas as infor-
mações em: (www.exponeja.com.br).  

F - Competições de Robótica
O Colégio Eniac, de Guarulhos, sedia a maior olimpíada de robôs do 
mundo, o World Robot Olympiad (WRO), que ocorre no próximo dia 
14 (sábado), entre 8h e 18h. Jovens a partir de dez anos competem na 
classifi catória para a Etapa Internacional na Hungria. O evento objetiva 
estimular atividades relacionadas a ciência e tecnologia nas escolas, 
além de contribuir para a integração e processo de aprendizagem dos 
jovens. O WRO reúne jovens de todo o mundo para desenvolver habili-
dades de resolução de problemas a partir de competições de robótica 
desafi adoras e educacionais. Escolas são convidadas a formar equipes 
de três alunos, que competem em duas modalidades para criar, projetar 
e construir modelos de robôs que desempenhem a função proposta no 
desafi o. Saiba mais em: (www.eniac.com.br).

G - Inteligência Artifi cial
A Prime Control, empresa especializada em qualidade digital com sede 
em Curitiba, escritório em São Paulo e atuação em todo o país, não 

A - Seleção de Profi ssionais  
A The Focus, agência de recrutamento especializada na indústria do 
entretenimento, estará pela primeira vez no Brasil para recrutar profi s-
sionais para os maiores estúdios de efeitos visuais do mundo, incluindo 
o MPC - Moving Picture Company -, o Mill Film, 0 Mr. X, e o Mikros Ani-
mation Montreal. Esses estúdios são responsáveis por produções como 
Rei Leão, Malévola, Shazam, Detetive Pikachu, Mulher Maravilha, entre 
muitos outros. A ação acontece durante a Unhide Conference, festival 
de arte digital, que acontece de 27 a 29 de setembro, no Palácio de Con-
venções do Anhembi. Mais informações: (www.unhideconference.com).

B - Indústria do Trigo
Como a indústria do trigo está se preparando para enfrentar as mudanças 
climáticas em importantes campos produtores? Qual o impacto do cenário 
internacional na produção e no preço cobrado pela farinha? Questões como 
essas têm ocupado o centro do debate do setor moageiro nacional e interna-
cional e serão discutidos, entre os próximos dias 22 e 24,  no 26º Congresso 
Internacional da Indústria do Trigo, realizado pela Abitrigo, em Campinas. Ao 
longo de três dias, autoridades, especialistas e interessados acompanharão, 
em painéis e reuniões técnicas, discussões sobre os assuntos mais sensíveis 
para a cadeia moageira. Mais informações: (www.abitrigo.com.br).

C - Futuro da Sociedade
O relacionamento e o comportamento da sociedade que temos hoje 
não serão os mesmos amanhã. Isso é certo. Mas como serão? Durante o 
Futurecom Congress – área de conteúdo do Futurecom, entre 28 e 31 de 
outubro, no São Paulo Expo – especialistas do Brasil e de vários países 
estarão reunidos para debates sobre como a Tecnologia da Informação 
e as Telecomunicações estão direcionando o comportamento do futuro. 
O evento é o maior e mais importante evento de tecnologia, telecomu-
nicação e transformação digital da América Latina. Programação e mais 
informações: (http://bit.ly/2ZcWitv).  

D - Jovens Talentos 
Ingressar em uma empresa sólida, com uma fi losofi a que valoriza o apren-
dizado e o desenvolvimento contínuo, pode ser uma grande oportunidade 
na carreira de um jovem. Estudantes e recém-formados interessados 

para de recrutar profi ssionais para seu time. A cada mês, são abertas 
entre 20 e 30 vagas, a grande maioria para trabalhar com transformação 
digital, inteligência artifi cial, “machine learning” e inovação em todo o 
território nacional. Há posições em diferentes níveis, de iniciantes até 
profi ssionais experientes. Programar, operar e cuidar de robôs, processos 
automatizados, sistemas superinteligentes, métodos ágeis e tudo o que 
envolve a qualidade das empresas que cada vez são mais digitais fazem 
parte dos desafi os diários (www.primecontrol.com.br).  

H - Artes do Corpo
Entre os próximos dias 16 e 20, das 14h às 22h, na PUC-SP (Rua 
Monte Alegre, 984 e 1024), acontece a XVI Semana das Artes do 
Corpo. Criada pelos alunos do curso de Artes do Corpo, o evento 
oferece entre diversas atividades relacionadas às linguagens artísti-
cas do teatro, dança e performance cênica. Os debates, workshops, 
ofi cinas e performances são gratuitos, abertos ao público e acontecem 
em espaços internos da PUC e no teatro Tucarena, que fi ca ao lado 
da instituição. A programação é voltada tanto para artistas da cena 
quanto para pessoas interessadas nos assuntos abordados, além, é 
claro, de quem deseja ingressar no curso e gostaria de conhecer mais 
sobre seus desdobramentos.

I - Capacitação Tecnológica
Estudantes e profi ssionais da área de tecnologia e ciências exatas terão 
a oportunidade de participar de uma capacitação tecnológica, entre ou-
tubro e novembro, com chances de contratação ao fi m do treinamento. 
A startup paranaense VHSYS, que desenvolve um software de gestão 
empresarial para pequenas e médias empresas, participa do programa 
AceleraDev PHP. São 20 vagas para quem deseja se profi ssionalizar 
gratuitamente na linguagem de programação PHP, utilizada por pro-
gramadores e desenvolvedores para construir sites dinâmicos.Quem  se 
destacar no processo terá a chance de contratação. As inscrições devem 
ser feitas até o próximo dia 22, no site: (https://www.codenation.dev/
aceleradev/php-curitiba).  

J - Programa de Estágio 
Uma das empresas líderes globais no segmento de saúde animal, a Elan-
co, abre pela segunda vez neste ano vagas para o Programa de Estágio, 
voltadas para a área de Recursos Humanos (Remuneração) e Supply 
Chain – todas as posições para a cidade de São Paulo. As inscrições 
para esta oportunidade, que oferece ao estagiário um dos pacotes mais 
completos do mercado, vão até o próximo dia 30. Através deste novo 
programa, a empresa visa fornecer aos jovens a oportunidade de colocar 
em prática o conhecimento adquirido na universidade, contribuindo e 
participando no dia a dia da empresa. Inscrições em: (https://www.vagas.
com.br/vagas/v1947498/programa-de-estagio-elanco).
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A conta do 
aquecimento global

Os efeitos das mudanças 

climáticas causarão 

fortes impactos 

econômicos no mundo 

nos próximos anos

Os cenários de aqueci-
mento global afetarão 
o PIB dos países até 

2048. A Arábia Saudita, por 
exemplo, deve enfrentar uma 
redução de 10,85 no seu indi-
cador. No Brasil, a projeção 
é de -0,48. As consequências 
do aquecimento na Terra 
fazem parte de um estudo da 
Moody’s Analytics a partir dos 
impactos no aumento do nível 
do mar, consequência do calor 
na produtividade do trabalho, 
produção agrícola, entre ou-
tros requisitos. 

Os problemas de saúde, por 
exemplo, devem aumentar 
nas regiões tropicais devido a 
maior proliferação de algumas 
doenças, como a malária e a 
dengue. O calor deve afetar 
ainda o desempenho do traba-
lhador, principalmente aqueles 
que trabalham ao ar livre. 
A agricultura é outro setor 
econômico que enfrentará al-
terações com as mudanças cli-
máticas. Algumas localidades e 
culturas podem ser benefi cia-
das, mas outras enfrentarão a 
queda da produtividade, com 
fortes impactos econômicos.

No Brasil, a possibilidade 
de crise hídrica, por exemplo, 
vem sendo motivo de estudo 
de vários especialistas e uma 
preocupação governamental 
já apontada pelo Plano Nacio-
nal de Segurança Hídrica. O 

estudo aponta que cerca de 
55 milhões de brasileiros, das 
regiões urbanas, correm sérios 
riscos de fi car sem água em 
2034. A solução passa por in-
vestimentos na ordem de R$ 30 
bilhões nos próximos 15 anos 
em projetos como sistemas 
adutores, barragens, canais e 
eixos de integração das bacias 
hidrográfi cas.

O estresse hídrico já vem 
sendo enfrentado por várias re-
giões brasileiras em diferentes 
períodos. Na Região Metropo-
litana de São Paulo, a escassez 
de água entre 2014 e 2016 é um 
dos exemplos do que não pode 
ocorrer novamente. Por isso, 
o combate aos desperdícios 
e perdas de água deve fazer 
parte dos programas de gestão 
dos operadores de sistemas de 
abastecimento de água.

Outra iniciativa importante 
é o incentivo ao reuso de água 
nos municípios. As Câmaras 
podem contribuir criando 
legislações que incentivem a 
construção de prédios sus-
tentáveis e que proporcionem 
a reutilização da água para as 
áreas de limpeza e irrigação 
de jardins. 

Temos um papel muito im-
portante para evitar que os 
efeitos nocivos do aquecimen-
to global tornem nossas vidas 
insuportáveis no futuro. 

Precisamos avançar nas 
propostas sustentáveis, come-
çando pelo nosso cotidiano.

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente e vice-presidente da 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)

Se confi rmada a estimativa 
do Ministério da Econo-
mia de saques de cerca 

de R$ 30 bilhões até dezembro, 
a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) estima que 
R$ 13,1 bilhões serão gastos 
no comércio (R$ 9,6 bilhões) e 
nos serviços (R$ 3,5 bilhões), 
além de R$ 12,2 bilhões (40% 
do total) que serão utilizados 
pelos consumidores para a qui-
tação ou abatimento de dívidas 
e R$ 4,7 bilhões (16% do total) 
que deverão ser poupados ou 
consumidos somente em 2020.

Para o economista da CNC, 
Fabio Bentes, apesar da quita-
ção ou abatimento de dívidas 
representar uma parcela sig-
nifi cativa dos recursos dispo-
nibilizados, o percentual deve 
ser menor que na liberação do 
FGTS em 2017 (46% do total), 
mas o impacto sobre o varejo 
tende a ser maior em 2019, 32% 
do total contra 25% em 2017.

“O consumo no comércio e 
no setor de serviços poderia 
representar uma parcela maior 
dos gastos dos consumidores, 

Enel emite 
título vinculado 
a meta 
sustentável

A Enel Finance Internatio-
nal NV, empresa financeira 
registrada na Holanda e con-
trolada pelo grupo italiano de 
energia Enel, fez na semana 
passada a primeira emissão de 
um título no mercado de capi-
tais vinculado ao cumprimen-
to de uma meta sustentável.

Segundo a empresa, a emis-
são foi de US$ 1,5 bilhão, e 
a demanda excedeu a oferta 
em quase três vezes, com as 
ordens atingindo cerca de 
US$ 4 bilhões. A operação foi 
estruturada como uma emis-
são de parcela única de US$ 
1,5 bilhão, pagando uma taxa 
de 2,650% e com vencimento 
em 10 de setembro de 2024. 
O preço de emissão foi fixado 
em 99,879%, e o rendimento 
efetivo no vencimento é equi-
valente a 2,676%.

“A forte demanda dos inves-
tidores confirma mais uma vez 
a valorização dos mercados 
financeiros pela solidez da 
estratégia de sustentabilida-
de do grupo e o consequente 
impacto nos resultados eco-
nômico-financeiros”, diz um 
comunicado da Enel (ANSA).

O ritmo de recuperação da indústria da construção ainda é lento.

O nível de emprego na cons-
trução civil brasileira registrou 
variação positiva de 0,95% em 
julho na comparação com o mês 
anterior. Foram abertos 22.185 
postos de trabalho no período. 
No acumulado dos sete primei-
ros meses de 2019, a variação é 
de +3,87%, equivalente a 87.912 
postos de trabalho. Ao fi nal de 
julho, o setor empregava 2.360.389 
trabalhadores em todo o país. Os 
dados são da pesquisa mensal 
do SindusCon-SP realizada em 
parceria com a FGV, com base em 
informações do Caged.

Segundo o presidente do Sin-
dusCon-SP, Odair Senra, “embora 
o crescimento do emprego seja um 
sinal positivo, o ritmo de recupe-
ração da indústria da construção 
segue muito lento e uma nova 
preocupação surgiu quanto à sua 
sustentabilidade: a drástica dimi-

O consumo poderia ser maior, não fosse o  grau de comprometimento da renda das famílias com os juros.

Com a fi nalidade de agilizar processos e desburo-
cratizar o ambiente de negócios, o Inmetro publicou 
Portaria que estabelece regras para aprovação de 
modelo de sistemas de medição equipados com medi-
dores de fl uído, utilizados para medir petróleo e seus 
derivados líquidos, álcool anidro e álcool hidratado 
carburante, nas plataformas de produção e exploração 
de óleo. As medições realizadas por esses sistemas 
têm importância relevante para o país. 

“Seus resultados são empregados pela ANP para o 

cálculo da distribuição de royalties entre estados e 
municípios produtores de petróleo e da parte que cabe 
à União”. O chefe do Setor de Fluídos da autarquia, 
Edísio Alves de Aguiar Júnior, destacou que erros 
de medição podem gerar impactos signifi cativos nos 
valores. Para se ter ideia, Edísio lembrou que, no 
ano de 2018, foram arrecadados R$ 23,3 bilhões em 
royalties – desse total, 28,2% foram destinados aos 
estados produtores, 34,3% aos municípios produtores 
e 37,5% à União (ABr).

A produção da indústria caiu 
em oito dos 15 locais pesquisados 
pelo IBGE, de julho para agosto, 
seguindo a tendência, já que a 
produção nacional recuou 0,3%. 
As maiores quedas foram obser-
vadas no Amazonas (-6,2%) e em 
Pernambuco (-3,9%). Também 
tiveram queda na produção a 
Região Nordeste (-2,6%) e os 
estados do Rio Grande do Sul 
(-2,4%), Ceará (-1,5%), São 
Paulo (-1,4%), Bahia (-1,3%) e 
Santa Catarina (-0,3%).

Por outro lado, sete estados 
tiveram alta na produção: Rio 
de Janeiro (6,8%), Mato Grosso 
(5,5%), Paraná (2%), Goiás 
(1,7%), Espírito Santo (1,7%), 
Pará (0,5%) e Minas Gerais 
(0,3%). Na comparação com 
julho do ano passado, oito locais 

tiveram alta na produção, com 
destaque para Paraná e Rio de 
Janeiro (ambos com 4,8%), e 
sete apresentaram recuo, entre 
as quais a maior foi apresentada 
pelo Espírito Santo (-14,2%).

No acumulado do ano, dez dos 
15 locais pesquisados tiveram 
queda, entre eles Espírito Santo 
(-12,2%) e Minas Gerais (-4,7%). 
Já Paraná, com crescimento de 
7,2%, e Rio Grande do Sul, com 
avanço de 6,9%, estiveram entre 
os cinco estados com alta na 
produção. No acumulado de 12 
meses, nove dos quinze locais 
pesquisados mostraram taxas 
negativas, com destaque para 
Espírito Santo (-5,9%), enquanto 
seis locais tiveram alta, sendo a 
maior delas no Rio Grande do Sul 
(8,4%) (ABr).

B
ud

a 
M

en
de

s/
G

et
ty

 Im
ag

es

C
N

C
/D

iv
ul

ga
çã

o

Liberação do FGTS e PIS/Pasep 
vai impulsionar o consumo

O consumo no comércio e no setor de serviços poderia representar uma parcela maior dos gastos dos 
consumidores, não fosse o ainda elevado grau de comprometimento da renda das famílias com os 
juros decorrentes do endividamento

não fosse o ainda elevado grau 
de comprometimento da renda 
das famílias com os juros de-
correntes do endividamento. 
Contudo, mesmo indiretamen-
te, esses setores tendem a se 
benefi ciar da queda do grau 

de endividamento no médio 
prazo”, acredita Bentes.

Mesmo diante do comprome-
timento da renda, a liberação 
de recursos tem potencial para 
acelerar o consumo. A previsão 
da CNC é que o consumo das 

famílias avance 0,9% no último 
trimestre de 2019, em compara-
ção ao terceiro trimestre, o que 
signifi ca um impulso adicional 
de 0,3% com a liberação de 
recursos, diante da expectativa 
anterior de 0,6% (GEC/CNC).

Emprego na construção cresceu 
0,95% em julho

nuição do recursos do Orçamento, 
previstos para o Programa Minha 
Casa, Minha Vida: de R$ 4,6 bilhões 
em 2019, para R$ 2,7 bilhões em 
2020”.

Lembrando que entre 2011 e 
2018 a média anual destinada ao 

programa era de R$ 11,3 bilhões, 
Senra comentou que, se esta 
dotação não for restabelecida, 
haverá sérias repercussões na ati-
vidade e na geração de emprego 
da indústria da construção (AI/
SindusCon-SP).

Medição de petróleo para pagamento de royalties

Produção industrial
recuou em oito dos

15 locais pesquisados


