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Reconhecimento Acadêmico já tem data prevista. A área da saúde 
tem se destacado na captação de profi ssionais já graduados. Médicos, 
dentistas, enfermeiros e veterinários encontram na Europa oportuni-
dades de emprego atrativas e o livre trânsito entre os países da União 
Europeia. A demanda de profi ssionais é grande e não é incomum um 
país ir ao outro para captar profi ssionais que lhe faltam. O mercado da 
área da saúde é muito atrativo, seja por trabalho, estudos ou mesmo na 
pesquisa, já que os fundos europeus são signifi cativos. Saiba mais em: 
(www.emportugalconsultoria.com.br). 

E - Profi ssionais de TI
Pensando em atrair os apaixonados por tecnologia desde cedo, o San-
tander desenvolveu, em parceria com a Digital House, hub de educação 
para a formação de profi ssionais de alta performance para o mercado 
digital, um projeto para formar mais de 200 profi ssionais, com idade 
a partir de 18 anos, em programação. O projeto conta com 240 bolsas 
integrais gratuitas para o curso de Web Full Stack. Inscrições em: (ht-
tps://br.digitalhouse.com/santandercoders). Os coders são responsáveis 
pelo desenvolvimento de sites e sistemas web usando linguagens de 
programação e podem trabalhar em agências, e-commerces, fábricas 
de software, startups e empresas de tecnologia.

F - Negócios Internacionais
Conectar o empreendedor brasileiro à atmosfera dos negócios interna-
cionais. Com este propósito, acontece no Rio, entre os próximos dias 23 
e 27, o EO LACademy, evento criado pela Entrepreneurs’ Organization, 
umas das principais organizações mundiais de fomento ao empreende-
dorismo. A abordagem explora o tema “Negociando o Futuro” e propõe 
uma imersão orientada à transformação. O evento, que deve trazer 300 
delegados, contará com atividades no Copacabana Palace, no Jockey 
Clube, no Itanhangá Golf Club e no Maracanã. Os governadores dos 
Estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro debatem a negociação 
do ponto de vista político e os principais desafi os do momento e Warren 
Rustand, Diretor de liderança da EO, apresenta a palestra  “Next Level 
- Best Self”. Mais informações: (https://bit.ly/31T4rkU).

G - Marketing Multinível
Em dois anos, a Amakha Paris implementou uma revolução no marketing 

A - Abertura e Baixa de Empresas
A Jucesp lançou o portal Integrador Estadual, que permite ao empre-
endedor realizar em um único ambiente as principais interações para 
seu negócio, desde a viabilidade locacional e registro mercantil até a 
legalização de funcionamento e exercício de atividades econômicas. É por 
meio dele que é feita a troca de informações com os órgãos e entidades 
federais, estaduais e municipais que são responsáveis pelo processo de 
registro e legalização de todas as empresas. Todas as informações sobre 
o Integrador Estadual e as etapas do registro empresarial estão disponí-
veis no site (https://vreredesim.sp.gov.br/conheca-integrador-estadual).

B - Estágio Técnico
A  Otis abriu 50 vagas de estágio técnico para seu Programa Rota Escola, 
como parte de seu compromisso em ter uma força de trabalho treina-
da, enquanto apoia a aprendizagem permanente e o desenvolvimento 
profi ssional de seus funcionários. Estão disponíveis oportunidades 
para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, 
eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e 
mecânica. Os candidatos podem se inscrever para participar do processo 
seletivo pelo site do CIEE no link (https://portal.ciee.org.br/processos-
-seletivos-especiais/otis-out19/).

C - Desafi os do Século XXI
Yuval Noah Harari, um dos principais pensadores da atualidade e espe-
cialista em história mundial, estará na HSM Expo 2019, maior evento de 
gestão e negócios da América Latina, que acontece entre os dias 4 e 6 
de novembro, no Transamérica Expo. A palestra de Harari, “O Futuro da 
Humanidade e os Novos Desafi os do Século 21”, será realizada no dia 5, 
às 10h. Pela primeira vez no Brasil, Harari comentou que sua participação 
será uma oportunidade para promover uma conversa verdadeiramente 
global sobre os principais desafi os que a humanidade enfrenta no século 
21, como guerra nuclear, mudanças climáticas e o surgimento da Inte-
ligência Artifi cial e da biotecnologia. Mais informações: (https://www.
hsm.com.br/hsm-expo-19/). 

D - Saúde na União Européia
A Europa precisa de médicos e Portugal tem recebido muitos brasi-
leiros interessados em uma experiência internacional. O processo de 

multinível brasileiro. Com uma linha de cosméticos composta por mais de 
300 produtos e um plano de negócios que remunera e fomenta incentivos 
acima dos praticados no mercado, a empresa vai atingir, nos próximos 60 
dias, a incrível marca de um milhão de consultores. O número a coloca 
na ponta entre as empresas de cosméticos que mais cresceram no país, 
o equivalente a 30% ao mês. Em meio a essa atmosfera de expansão, no 
próximo domingo (20), será realizada a Convenção Nacional Amakha 
Paris 2019: “O Futuro Chegou”, no Credicard Hall, das 9h às 20h, um 
dia de intensa programação e novidades. Saiba maisno site:  (www.
amakhacosmeticos.com.br).

H - Memórias Olfativas
Um estudo do Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Compor-
tamento Humano da USP investiga as memórias olfativas da população 
brasileira. Interessados em falar sobre como os cheiros trazem recorda-
ções podem responder um questionário e contribuir para a realização da 
pesquisa de doutorado na área de Neurociência e Comportamento do 
Instituto de Psicologia da USP. As perguntas são sobre suas memórias 
relacionadas aos cheiros que fazem e fi zeram parte de toda sua vida. Para 
responder, concentre-se em suas lembranças sobre os aromas, perfumes 
ou odores variados que você associa com períodos ou momentos, com 
suas emoções e com pessoas de sua relação. Questionário em: (https://
cpbec.org.br/survey/7663/).

I - Maratona de Inovação
A Scania abriu inscrições para a quarta edição do Inovathon, maratona 
de inovação para estudantes universitários. A competição objetiva fo-
mentar junto a alunos e à sociedade ideias que promovam a melhoria 
da mobilidade por meio da sustentabilidade, da inovação. Alunos de 
qualquer curso universitário e em qualquer ano podem se candidatar ao 
desafi o sobre mobilidade sustentável; vencedores vão para viagem para 
a Suécia em uma programação especial voltada a inovação. O evento é 
uma competição com o propósito de fomentar a discussão e ampliar o 
conhecimento sobre o transporte sustentável. Inscrições e mais infor-
mações, no link: (http://inovathonscania.com.br/).

J - Trainees e Estagiários
Trabalhar diariamente com profundidade, autonomia e com o propósito 
de impactar jovens por meio da qualifi cação profi ssional e da educação. 
Essas são algumas das vantagens que a Fundação Estudar oferece aos 
trainees e estagiários que entram para o time pelo processo seletivo, 
com inscrições abertas até o próximo dia 1º de novembro.Para partici-
par deste processo seletivo é necessário ter até dois anos de formação 
superior e disponibilidade para residir na cidade de São Paulo. Não é 
exigida nenhuma graduação específi ca. Os jovens que querem alavancar 
a carreira e conhecer o programa podem fazer as inscrições em: (https://
mudanca.estudar.org.br/).

Reconhecimento Acadêmico já tem data prevista. A área da saúde 
tem se destacado na captação de profi ssionais já graduados. Médicos, 
dentistas enfermeiros e veterinários encontram na Europa oportuni

A - Abertura e Baixa de Empresas
A Jucesp lançou o portal Integrador Estadual, que permite ao empre-

Clevelândia do Norte: 
aqui começa o Brasil

Recentemente estivemos 

em Clevelândia do 

Norte, um distrito do 

município de Oiapoque, 

às margens do rio de 

mesmo nome, no estado 

do Amapá

Do outro lado do rio, está 
a Guiana Francesa, um 
departamento (algo 

como um estado) da França – 
essa situação de fronteira faz 
com que os locais afi rmem o 
que está no título desse artigo: 
aqui começa o Brasil. Clevelân-
dia fi ca a 630 km de Macapá, a 
capital do estado; 120 km da 
estrada não são pavimentados 
e fi cam praticamente intran-
sitáveis no período de chuvas 
– às vezes são necessárias 17 
horas para a viagem entre 
esses locais. 

A área foi objeto de disputa 
com a França, situação que 
foi resolvida em 1900, ao fi nal 
de um processo de arbitragem 
conduzido pela Suíça. Visando 
ocupar a região, o governo 
federal criou em 1922 uma 
colônia agrícola, que recebeu 
migrantes vindos principal-
mente de nosso Nordeste; o 
projeto fracassou e área foi 
retomada pela selva.

A distância dos grandes cen-
tros e o acesso possível apenas 
pelo rio, levou o presidente 
Artur Bernardes a criar ali uma 
colônia penal, para onde foram 
enviados seus adversários, em 
especial os ligados a movimen-
tos anarquistas e militares con-
trários à postura oligarquista 
do governo – foram quase mil 
presos, centenas dos quais 
morreram, vítimas de doenças 
e do clima inclemente. 

Em 1940 o Exército Brasilei-
ro instalou uma pequena guar-
nição no local; logo a seguir, em 
função da 2ª Guerra Mundial, 
um batalhão foi ali instalado 
– ao fi nal dela, a guarnição foi 
novamente reduzida. 

Após diversas alterações de 
nome e subordinação, uma 
subunidade do 34º Batalhão de 

Infantaria de Selva (34º BIS), 
guarnece o local – é a Compa-
nhia Especial de Fronteira, que 
é o principal fator de presença 
do Estado na região. Esses mi-
litares têm como missão vigiar 
a fronteira, preocupando-se 
também com crimes como 
tráfi co de drogas e armas, ga-
rimpo e desmatamento ilegais 
e outros crimes característicos 
de zonas fronteiriças. 

Para isso o Exército articula-
-se com outros órgãos federais 
e estaduais (cuja presença é 
muito pequena, no entanto) e 
com militares franceses da Le-
gião Estrangeira, estacionados 
na Guiana. A vida ali é muito 
dura: apenas recentemente 
água tratada tornou-se dispo-
nível, não há telefonia móvel, 
o calor e a chuva são intensos, 
a logística é muito difícil e 
doenças como a malária estão 
muito presentes. 

O 34º BIS ainda mantém um 
Pelotão Especial de Fronteira 
e um Destacamento Especial 
de Fronteira em Tiriós e Vila 
Brasil, localidades ainda me-
nores que Clevelândia e com 
condições de vida ainda mais 
duras, em termos de disponi-
bilidade de energia elétrica, 
aquartelamento etc. 

Como curiosidade, cabe 
registrar que a área sob res-
ponsabilidade do Batalhão é de 
cerca de 260 mil km quadrados, 
maior que a área do Reino Uni-
do e que são 730 quilômetros 
de fronteira Brasil-Guiana 
Francesa – o Brasil é o país 
com quem a França tem maior 
fronteira!

Apesar de todas essas difi cul-
dades, os brasileiros que ser-
vem nesses locais trabalham 
muito, diuturnamente, imbu-
ídos do espírito de proteger 
onde começa o Brasil, vivifi car 
a área de fronteira e integrar 
a Amazônia e seus habitantes 
à nossa sociedade. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

Para a entidade, esse 
resultado mostra que a 
confi ança do empresário 

industrial segue elevada. Com 
a queda de apenas 0,1 ponto 
frente a setembro, o ICEI está 
4,7 pontos acima da média 
histórica e 5,6 pontos superior 
ao registrado em outubro do 
ano passado. 

Os indicadores da pesquisa 
variam de zero a cem pontos. 
Quando estão acima dos 50 
pontos mostram que os em-
presários estão confi antes. O 
indicador de condições atuais 
alcançou 52,1 pontos e está, 
pelo terceiro mês consecuti-
vo, acima da linha divisória 
dos 50 pontos, que separa 
da avaliação favorável para a 
desfavorável. O indicador de 

O índice está 4,7 pontos acima da média histórica e 5,6 pontos 

superior ao registrado em outubro do ano passado.

Os indicadores de vendas 
da indústria eletroeletrônica 
apontados na sondagem de 
conjuntura realizada em se-
tembro apresentaram piora 
pelo segundo mês consecutivo, 
de acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee). Segun-
do o levantamento, vem caindo 
o percentual de empresas que 
apontam crescimento nas 
vendas e encomendas. O indi-
cador, que era de 68% em julho, 
passou para 51% em agosto e 
para 46% em setembro. 

Paralelamente a esta tendên-
cia, vem crescendo o total de 
empresas que indicam piora 
nas vendas e encomendas. O 
percentual, que era de 19% 
em julho, passou para 27% em 
agosto e alcançou 31% em se-
tembro. As comparações sem-
pre têm como base o sempre o 
mesmo mês de 2018. Também 
foi desfavorável a elevação de 15 
pontos percentuais no número 

Os indicadores da conjuntura apresentaram piora pelo 

segundo mês consecutivo.

Cartão para escolas
comprarem 
merenda

Uma ferramenta desenvolvi-
da pelo Banco do Brasil (BB) 
a pedido do Ministério da 
Educação pretende tornar mais 
transparente e rápida a compra 
de merenda por escolas públi-
cas por meio do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(PNAE). A instituição fi nancei-
ra lançou o Cartão PNAE, para 
que as Secretarias de Educação 
dos estados e dos municípios 
adquiram merenda escolar via 
cartão de pagamentos.

A tecnologia começou a ser 
testada pela Secretaria de Edu-
cação da Bahia, que contratou 
1.010 cartões, e pela prefeitura 
de Goiânia, que recebeu 390 
cartões. Segundo o BB, o uso 
dos cartões será implementa-
do em todo o país. O PNAE 
oferece merendas escolares e 
ações de educação alimentar 
e nutricional a estudantes de 
todas as etapas da educação 
básica pública. O programa 
gasta cerca de R$ 4 bilhões por 
ano na compra direta de comida 
para merenda escolar.

O cartão será usado exclu-
sivamente na modalidade de 
compras em contas de relacio-
namento abertas apenas por 
representantes das secretarias 
e das escolas cadastrados. 
Haverá um limite de uso para 
cada cartão. Segundo o BB, a 
movimentação 100% eletrônica 
melhora a gestão dos recursos 
públicos. Além de garantir mais 
transparência nas movimenta-
ções, o cartão facilita o processo 
de prestação de contas (ABr).

A Petrobras divulgou resultados ope-
racionais positivos no terceiro trimes-
tre. Houve crescimento da produção 
de óleo, gás líquido natural (GLN) e 
gás natural de 9,3% sobre o segundo 
trimestre do ano e aumento de 17% na 
produção do pré-sal, que representa 
hoje 60,4% de toda a produção de 
óleo no Brasil. O bom desempenho do 
pré-sal, segundo a Petrobras, deve-se 

ao aumento de produção de seis pla-
taformas que entraram em produção 
em 2018 e 2019.

No refi no, a Petrobras aumentou a 
produção de derivados em 2,9% com-
parado ao trimestre anterior, o que 
também contribuiu para a redução das 
importações, especialmente de gasolina 
e gás líquido de petróleo (GLP), por 
meio da maior utilização do parque de 

refi no, que cresceu de 76% para 80%. 
“As vendas de derivados aumentaram 
3,5% comparado ao trimestre anterior, 
com destaque para o incremento nas 
vendas de diesel, que subiram 5,2%, 
impulsionadas pelo plantio da safra de 
grãos e pela atividade industrial. As 
vendas de GLP subiram 3,2% na com-
paração com o segundo trimestre deste 
ano”, informou a companhia.

A empresa citou que em setembro 
completou 51 anos da produção do 
primeiro óleo da plataforma continental 
brasileira, a 8 km da costa de Aracaju, 
em lâmina d’água de 33 metros, que 
marcou o início da produção offshore 
no Brasil. Atualmente, há produção 
de petróleo em lâminas d’água cada 
vez mais profundas, superiores a 2.100 
metros e a 300 km da costa (ABr). 
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Índice de Confi ança do Empresário 
Industrial fi ca estável pelo 3º mês

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) fi cou praticamente estável em 59,3 pontos em 
outubro, pelo terceiro mês consecutivo, informou na sexta-feira (18) a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI)

Nas regiões geográfi cas, o ICEI 
é maior entre os empresários 
do Norte (62 pontos) e do 
Centro-Oeste (61 pontos). No 
Nordeste, o indicador fi cou 
em 59,8 pontos, no Sul em 
59,2 pontos e, no Sudeste, em 
57,9 pontos.

O ICEI antecipa tendências 
da economia. Empresários 
confi antes têm mais propen-
são a fazer investimentos, 
aumentar a produção e contra-
tar trabalhadores. Tudo isso 
é fundamental para acelerar 
o crescimento da economia, 
explica a CNI. Esta edição do 
ICEI foi feita entre 1º e 11 de 
outubro, com 2.452 empresas. 
Dessas, 978 são pequenas, 892 
são médias e 582 são grandes 
(ABr).

expectativas subiu para 62,8 
pontos e está 5 pontos acima 
do registrado em outubro do 
ano passado, mostrando que 
os industriais estão otimis-
tas com o desempenho das 
empresas e da economia nos 

próximos seis meses.
A confi ança é maior entre 

as grandes indústrias. Nesse 
segmento, o índice fi cou em 
60,2 pontos. Nas médias em-
presas foi de 59,1 pontos e, 
nas pequenas, de 57,5 pontos. 

Empresas da indústria 
eletroeletrônica acusam queda

de entrevistadas que observaram 
negócios abaixo do esperado. 
O indicador passou de 32% na 
sondagem de agosto para 47% 
no levantamento de setembro. 

A utilização da capacidade ins-
talada fi cou estável ao comparar 
com a pesquisa anterior, atingindo 
76%, permanecendo alto o grau 

de ociosidade do setor. Por outro 
lado, foi favorável o acréscimo 
de 12% para 16% no total de 
empresas que aumentaram 
seu quadro de funcionários. 
Entretanto, a maior parte das 
entrevistadas (70%) continuou 
indicando estabilidade nas con-
tratações (AI/Abinee).

Petrobras divulga resultados positivos no terceiro trimestre


