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tarazzo, 694), acontece a 6ª Edição do Roadsec São Paulo, o maior 
festival hacker da América Latina, com 24 horas de programação, com 
atividades interativas onde o público poderá vivenciar a tecnologia de 
ponta, palestras com especialistas internacionais e nacionais e show 
especial da banda paulistana de rock, CPM 22. O público, formado por 
estudantes, profi ssionais e comunidades, poderão participar da feira 
de recrutamento com oportunidades em tecnologia e segurança da 
informação nas maiores empresas, além de acompanhar ao vivo a fi nal 
nacional do HFBR19 São Paulo, o campeonato de invasão de sistemas no 
estilo CTF (capture a bandeira, em inglês). Mais informações: (https://
roadsec.com.br/saopaulo2019) 

E - Ciência dos Materiais
O Programa de Pós em Ciência dos Materiais, oferecido pela UFSCar em 
Sorocaba, recebe inscrições para o processo seletivo até amanhã (18). 
São oferecidas até 15 vagas para o curso de mestrado e até 10 para o 
doutorado em Ciência dos Materiais, com ingresso em março.
O programa possui duas áreas de concentração, com um total de seis 
linhas de pesquisa relacionadas. As inscrições devem ser enviadas prefe-
rencialmente via Sedex para: PPGCM-So – Programa de Pós-Graduação 
em Ciência dos Materiais, rod. João Leme dos Santos, km 110, Itinga, 
Sorocaba, SP, CEP 18052-780. 
Mais informações: (https://bit.ly/2LQBgcC).

F - Mercado de Vinhos
No próximo dia 31, das 9h às 13h, a Fundação Getulio Vargas realiza um 
seminário sobre a economia e o mercado do vinho. O objetivo é discorrer 
sobre a formação profi ssional, estratégias para aumentar o consumo 
da bebida, tendências, perfi l do consumidor brasileiro, infl uências do 
acordo Mercosul e União Europeia. Participam nomes do mercado 
como: Paulo Lemos, da FGV ; Marcio Marson, CEO da MMarson Wine 
Consulting; Juan Rojas, da Embaixada da Espanha;  Luciana Salton e 
Marcelo Luchese, Vinícola Salton; Carlos Cabral, consultor de vinhos do 
Grupo Pão de Açúcar; Adilson Carvalho Jr., da Importadora Casa Flora 
e Ari Gorenstein, CEO da empresa de e-commerce Evino, entre outros.  

G - Contabilidade e Tecnologia
Entre os próximos dias 22 e 23, no Transamerica Expo Center, acontece  
maior conferência de Contabilidade e Tecnologia da América Latina: A 

A - Dívida Protestada
A partir do dia 1º de novembro quem tiver dívida municipal protestada, in-
clusive multa de trânsito, poderá quitar seus débitos e fazer o cancelamento 
do protesto sem sair de casa. Uma parceria entre a Prefeitura e os Cartórios 
de Protesto do Município permitirá a emissão de boleto ou a transferência 
bancária para pagamento dos títulos. Uma plataforma online foi desenvolvida 
pelos Cartórios exclusivamente para esse fi m. Agora interligada ao sistema 
da PMSP, a chamada Central de Protesto (www.protestosp.com.br) irá 
conter o valor das dívidas protestadas com os devidos encargos. 

B - Talentos Universitários
O Instituto Claro lança a 8ª edição do Campus Mobile, concurso de 
inovação e empreendedorismo que incentiva a formação de talentos 
universitários, e recém-formados, para atuar no segmento de conteúdo 
e serviços mobile. Estão aptos a participar universitários que estejam 
matriculados em um curso de graduação de uma instituição de ensino 
superior ou recém-formados. É dividido em cinco etapas: Inscrição das 
ideias e soluções; Seleção e Divulgação das Ideias e Soluções; Desen-
volvimento dos Projetos; Finalização de protótipos; e uma Viagem de 
Imersão no Vale do Silício, para concluírem seus projetos. Ao todo, após 
as inscrições serão selecionados cerca de 90 projetos. As inscrições 
podem ser individuais ou em equipe com até três membros pelo site: 
(www.institutoclaro.org.br/campus-mobile/). 

C - Krav Maga 
A Federação Sul Americana de Krav Maga promove neste domingo (20), 
das 8h30 às 16h, no Colégio Global Globinho (Rua Apinajés, 1231), um 
treinamento específi co sobre as técnicas da defesa pessoal israelense – o 
Krav Maga – usadas nos casos em que o agressor tem um bastão, um porrete, 
um taco de beisebol, etc.  Durante um dia inteiro de treinamentos técni-
cos e práticos, as pessoas vão vivenciar as soluções desenvolvidas contra 
ataques de bastão vindos de toda e qualquer direção, estando a vítima de 
mãos vazias, sentada, deitada ou em pé. Objetiva mostrar ao praticante 
que ele pode se defender e voltar bem para a sua casa em qualquer uma 
dessas situações, a partir do treinamento adequado com profi ssionais 
habilitados. Informações e inscrições (infosp@kravmaga.com.br).

D - Festival Hacker 
No dia 23 de novembro, a partir das 9h, no Audio (Av. Francisco Ma-

Conta Azul, conferência que discutirá tendências de tecnologia, inovação 
e o papel dos contadores no fomento do mercado de MPEs no Brasil. 
Entre os presentes, npmes como o ex-presidente FHC, o historiador 
Leandro Karnal, o CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, o infl uen-
ciador digital Thiago Nigro, entre outros grandes nomes do mercado 
contábil brasileiro. Como palestrante internacional, Geni Whitehouse, 
considerada uma das principais infl uenciadoras do mercado contábil 
nos EUA e uma das 25 líderes do Pensamento em Contabilidade. Mais 
informações acesse:  (www.contaazul.com).

H - Cruzeiros de Luxo
A Viking, representada no Brasil pela Pier 1 Cruise Experts, referência 
nacional em viagens de cruzeiros de luxo, anuncia parceria com a Focus 
Features, a Universal Pictures e a Carnival Films para o lançamento do 
fi lme Downton Abbey, baseado na série vencedora do Emmy. A empresa 
lançou, em comemoração a estreia, uma extensão pré/pós cruzeiro de 
cinco dias chamada Great Homes, Gardens & Gin. Este adicional, dis-
ponível no itinerário fl uvial Rhine Getaway e nos cruzeiros marítimos 
British Isles Explorer a partir de 2021, irá oferecer aos hóspedes uma 
visão exclusiva de várias propriedades rurais que serviram como cenário 
da aclamada produção do fi lme Downton Abbey. Saiba mais em: (www.
pier1.com.br).

I - Mãe de Bebês Gêmeos
O Projeto Microbioma Humano, desenvolvido no Centro de Pesqui-
sas em Genoma Humano e Células-Tronco da USP, está recrutando 
voluntários. Podem participar bebês (preferencialmente de até 4 
meses) que sejam gêmeos idênticos, gêmeos não-idênticos ou trigê-
meos (dois idênticos e um não-idêntico) e suas mães. Trata-se de um 
estudo sobre as bactérias que naturalmente hospedamos em nosso 
corpo – o que chamamos de microbiota, a correlação delas com a 
nossa genética e o ambiente em que vivemos, e a infl uência dessas 
bactérias em nossa saúde. Entre em contato e tire suas dúvidas pelo 
e-mail (larissarb.matos@usp.br) ou pelo WhatsApp (11) 95847-5873, 
com a pesquisadora Larissa Matos.

J - Gestão de Projetos
O acelerado ritmo de mudanças pelas novas tecnologias, dentre outros 
fatores, transformou a Gestão de Projetos no “core business”. No en-
tanto, o índice de fracasso dos projetos utilizando a Gestão de Projetos 
Tradicional (Cascata) é alto. O Gerenciamento Ágil de Projetos vem 
ao encontro das necessidades atuais, visando entregar projetos mais 
rapidamente e com menos disperdícios. Pensando nisso, a Universida-
de Presbiteriana Mackenzie Alphaville lança o curso de curta duração 
Fundamentos Scrum com Preparatório Certifi cação Scrum Master, com 
o objetivo ensinar aos participantes os conceitos de Métodos Ágeis na 
Gestão de Projetos, em especial o Scrum. Saiba mais: (www3.mackenzie.
br/posGraduacao/inscricao/20192/2394/).
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Oportunidades e 
desafi os na rede

global de suprimentos
A conjunção da 

tecnologia com as 

atuais políticas de 

relações internacionais 

cria novos desafi os e 

oportunidades para 

a indústria têxtil e de 

confecção na região

Em termos mercado-
lógicos, há toda uma 
transformação em cur-

so, na esteira do acordo de 
livre comércio entre a União 
Europeia e o Mercosul, que 
ainda deverá demandar cerca 
de três anos para sua efetiva 
ratifi cação, além do tratado 
bilateral já fi rmado com o EFTA 
e das negociações em curso 
com o Canadá, Coreia do Sul, 
Cingapura, Japão, México e 
Estados Unidos. 

Nesse cenário emergente, 
serão abertas novas opor-
tunidades de prospecção e 
crescimento da produção, 
venda interna e exportação 
de têxteis e confeccionados, 
num eixo regional com gran-
de potencial de crescimento 
e consolidação no contexto 
global. Obviamente, os países 
da Ásia seguem e continuarão 
fortes nesse mercado, tanto em 
termos de produção quanto de 
consumo. 

Porém, alterações advindas 
da geopolítica mundial pode-
rão abrir espaços para novos 
ofertadores na rede global de 
suprimentos, que tem valoriza-
do as questões relacionadas ao 
compliance em sua abordagem 
mais ampla. As novas tecnolo-
gias favorecem a exploração 
competitiva dessas oportuni-
dades, já caminhando rumo a 
Quarta Revolução Industrial. 

Cresce o emprego de novos 
materiais, processos, canais 
comerciais, técnicas de gestão 
e a hibridização de produtos e 
serviços, transformando toda 
a estrutura fabril. Inéditas 
tecnologias de produção e 
interfaces entre consumido-
res e fabricantes estimularão 
novos modelos de negócio. 
Pequenas indústrias, indepen-
dentemente de sua relação 
com o varejo, poderão explorar 
meios próprios de venda, não 
necessariamente próximos de 
sua localização geográfi ca. 

A multiplicidade de produtos 
com tecnologias vestíveis e o 
emprego de biotecnologia e de 

modernos materiais poderão 
ampliar a demanda por têxteis 
inteligentes e funcionais. É im-
portante salientar que no Brasil 
esses avanços são simultâneos 
à preocupação com a susten-
tabilidade econômica, social e 
ambiental, que se torna forte 
diferencial competitivo num 
contexto de consumo pautado 
por cidadãos cada vez mais 
proativos e demandadores de 
práticas éticas e ecológicas 
bem estabelecidas. 

No Brasil, de modo especí-
fi co, onde o setor têxtil e de 
confecção já se movimenta na 
direção da economia digital, 
há outros fatores favoráveis 
à prospecção competitiva das 
oportunidades que poderão ser 
abertas pela nova geopolítica 
internacional: são 27,5 mil em-
presas e 1,5 milhão de postos 
diretos de trabalho. 

Estamos entre os maiores 
produtores e consumidores 
de produtos têxteis e confec-
cionados do mundo, contando 
com uma indústria integrada, 
desde o cultivo do algodão e 
produção de fi bras naturais, 
artifi ciais e sintéticas, até a 
fabricação de produtos fi-
nais, passando pelas fi ações, 
tecelagens, design avançado 
e incorporação crescente de 
tecnologia e sustentabilidade 
nos produtos e serviços. 

O grande desafi o brasileiro e 
de parte expressiva das nações 
sul-americanas é promover 
ganhos de competitividade, re-
duzindo impostos, burocracia, 
insegurança jurídica, gargalos 
da infraestrutura e outros fa-
tores que oneram os setores 
produtivos, como políticas de 
juros e câmbio nem sempre 
condizentes com as metas 
de crescimento substantivo 
do PIB. 

De maneira geral, existem 
movimentos para solucionar 
esses entraves, sem o que 
não teremos êxito no apro-
veitamento das oportunidades 
que estão surgindo e ainda 
corremos o risco de perder 
mercados, externos e interno, 
para concorrentes de outras 
regiões. É preciso superar tais 
obstáculos para potencializar 
as novas perspectivas que vão 
despontando no horizonte das 
novas relações internacionais. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*) 

Produtores rurais e coope-
rativas de produção que tive-
ram problemas climáticos ou 
de comercialização poderão 
ter acesso a uma nova linha de 
crédito para refi nanciar a dívi-
da. Em reunião extraordinária 
na última terça-feira (15), o 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) defi niu as condições 
para o novo fi nanciamento.

Nessa modalidade, chamada 
de composição de dívidas, os 
bancos concedem novo crédi-
to para a liquidação integral de 
débitos. Ao todo, o governo vai 
oferecer até R$ 1 bilhão para 
a composição de dívidas de 
empréstimos de custeio e in-
vestimento rural contratadas 
até 28 de dezembro de 2017.

Cada produtor só poderá 
contrair até R$ 3 milhões para 
a composição de dívidas, com 
juros efetivos de 8% ao ano e 
prazo de pagamento de até 12 

Nova linha de crédito poderá ser paga em até 12 anos.

IGP-10 
registra 
infl ação de 
0,77% em 
outubro

O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10), calculado pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) 
teve inflação de 0,77% em 
outubro. A taxa é superior à 
observada no mês anterior, 
que teve uma defl ação (queda 
de preços) de 0,29%. O índice 
acumula índice de infl ação de 
4,42% no ano e de 2,97% em 
12 meses.

A alta da taxa de setembro 
para outubro foi puxada pelos 
preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que tiveram 
infl ação de 1,16% em outubro. 
No mês anterior, o atacado 
havia tido defl ação de 0,57%. 
Por outro lado, os preços no 
varejo, medidos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor, tiveram 
defl ação de 0,06% em outubro. 
Em setembro, o índice havia 
tido infl ação de 0,05%.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção também teve 
queda, mas continuou regis-
trando infl ação. A taxa recuou 
de 0,79% em setembro para 
0,09% em outubro (ABr).

Serão cerca de 4,1 mi-
lhões de pessoas nesta 
etapa, com injeção de 

R$ 1,8 bilhão na economia. De 
acordo com o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, essa 
é a fase mais complexa dos 
pagamentos. 

“Até agora, os três primeiros 
pagamentos, como eram de 
clientes da Caixa, 82% dos 36 
milhões de pessoas sacaram 
pelo celular. Os próximos 12 
pagamentos utilizaremos, em 
especial, as lotéricas. Espe-
ramos movimento grande e 
presencial”. O banco terá gastos 
de R$ 1 bilhão, com os pagamen-
tos do FGTS, como com horas 
extras de funcionários e taxas 
para as lotéricas. Por isso não há 
como dar gratuidade nas tarifas 
de transferências para clientes 
com contas em outros bancos.

De acordo com a Caixa, 40% 
dos 96 milhões de brasileiros 
com direito ao saque já rece-
beram os valores referentes ao 
Saque Imediato. Desse total, 

Os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de R$ 28 bilhões na economia.
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Caixa inicia pagamento do 
FGTS para não correntistas
A Caixa inicia amanhã (18) mais uma etapa de liberação do Saque Imediato do FGTS. Os trabalhadores 
nascidos em janeiro que não têm conta no banco poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou 
inativa do fundo

82% movimentaram o dinheiro 
pelo celular, sem precisar ir a 
agências. Em um mês, mais 
de R$ 15 bilhões em crédito 
em conta foi feito para quase 
37 milhões de trabalhadores. 
Quem tem conta-poupança na 
Caixa ou crédito em outro tipo 
de conta do banco recebeu o 
dinheiro automaticamente. Os 

saques do FGTS podem resultar 
em uma liberação de cerca de 
R$ 28 bilhões na economia. Para 
2020, serão mais R$ 12 bilhões.

Os saques de até R$ 500 
podem ser feitos nas casas 
lotéricas e terminais de autoa-
tendimento para quem possui 
senha do cartão cidadão. Quem 
tem cartão cidadão e senha 

pode sacar nos corresponden-
tes Caixa Aqui, apresentando 
documento de identifi cação, 
ou em qualquer outro canal de 
atendimento. A data limite para 
saque é 31 de março de 2020. 
Caso o saque não seja feito até 
essa data, os valores retornam 
para a conta do FGTS do tra-
balhador (ABr).

Produtores rurais poderão refi nanciar 
dívidas com juros de 8% ao ano

anos. O benefi ciário terá 36 me-
ses de carência, só começando 
a pagar a nova linha de crédito 
três anos depois da contratação.

Em nota, o Ministério da 
Economia informou que a 
composição de dívidas preten-
de permitir que os produtores 

e as cooperativas alonguem 
os prazos financiamentos 
contratados anteriormente, 
cujo cronograma original de 
pagamento foi dificultado 
por imprevistos climáticos 
ou problemas na venda da 
produção (ABr).


