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A onda da
Colomba
Pascal no País

O consumo de chocolate e
panetone começou há 20 anos. Agora
a onda é popularizar o consumo de
Colomba Pascal no Brasil.

Produtores de açúcar e bioenergia

Palavra de Deus

Saláriomédio no Brasil é de R$ 2.340

Multinacional com sede nos Estados Unidos, a RR Donnelley
está encerrando todas as operações no Brasil. Numa nota
política, a empresa disse ontem que as condições do setor,
especialmente no Brasil, levaram à decisão. A RR Donnelley
imprime as provas do Enem. Não foi um caso isolado. A crise no
Ministério da Educação já está travando a vida econômica de
várias companhias prestadoras de serviços ao governo pela falta
de interlocutores. Hoje, noMEC não há com quem se conversar
sobre Enem, Fies, merenda escolar e até verbas de fardamentos.
O caso doMEC é de chamar atenção.Mas há dificuldades de

definições noMinistério da Saúde, em relação às compras de
remédios em programas como farmácia Popular e
medicamentos especiais, por exemplo.
Na prática, o governo Bolsonaro está funcionando com os

mesmos funcionários de cargos técnicos de confiança do governo
Temer, o que dificulta a tomada das decisões em questões de
rotinas burocráticas que exigem atitudes dos chamados
ordenadores de despesas. Sem saber se continuam nos cargos, os
profissionais simplesmente param o serviço de ordenar despesa. O
que acaba comprometendo o andamento damáquina pública,
com a insegurança dos cargos.

Foi criada ontem, no Sindaçúcar-PE, a Associação de
Produtores de Açúcar e Bioenergia. Participaram da reunião
cerca de 30membros de empresas produtoras dos Estados
do Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Goiás.
Renato Cunha foi eleito presidente executivo da associação.

Festa do jeans

Telemarketing... ...menos invasivo

Sertão terá arranjo
produtivo de couro
A Secretaria Estadual do

Trabalho, Emprego e
Qualificação (Sempe-

tq) vai estimular a formação
de um Arranjo Produtivo Lo-
cal (APL) do couro de bovinos
e caprinos no Sertão de Itapa-
rica e seu entorno. A iniciativa
deve começar por quatro cida-
des: Floresta, Tacaratu,
Petrolândia e Serra Talhada.
As três primeiras estão no Ser-
tão de Itaparica e a última no
Sertão do Pajeú. A intenção é
desenvolver uma série de
ações que começam com uma
capacitação de seis meses, in-
cluindo noções de gestão, em-
preendedorismo e produção
para que o couro seja tratado
de uma forma mais profissio-
nal pelos futuros artesãos.
“A nossa intenção é estimu-

lar a produção de bolsas, cin-
tos, sapatos e chinelos com es-
se couro que já existe nos cur-
tumes da região”, diz o secre-
tário estadual de Trabalho,
Emprego e Qualificação, Al-
béres Lopes. Segundo ele, a
iniciativa vai começar por es-
sas cidades e poderá capaci-
tar um total de até 500 pes-

soas.
A capacitação e o projeto es-

tão sendo desenvolvidos pela
secretaria em parceria com o
Sebrae, custando R$ 396 mil.
O Estado vai entrar com 30%
desse valor, o que significa
cerca de R$ 118,8 mil e o res-
tante será bancado pelo Se-
brae, de acordo com o secretá-

rio. “Não é muito o valor a ser
pago pelo governo estadual,
porque o potencial é grande e
a iniciativa vai gerar mais ren-
da na região”, afirma Albéres.
As capacitações devem ser

iniciadas com 100 pessoas em
maio, sendo 25 empreendedo-
res de cada uma das quatro ci-
dades. Ainda não estão defini-

das como serão as inscrições.
Os cursos devem ser gratui-
tos.

PRÓXIMOS
Ainda de acordo com o se-

cretário, estão sendo realiza-
dos projetos para ações de no-
vos APLs como o de cultivo de
flores, que envolveria osmuni-
cípios de Gravatá, Camocim,
Bonito e Barra de Guabiraba;
e outro para estimular os pro-
dutores de café, a ser desen-
volvido em Taquaritinga do
Norte, Garanhuns e Triunfo. O
Sebrae está levantando os nú-
meros para formatar esses pro-
jetos, de acordo com a secreta-
ria.
Também estão sendo plane-

jadas iniciativas para fomen-
tar o APL do polo de confec-
ções do Agreste, que terá cur-
sos de qualificação, além de
oferecer microcrédito via
Agência de Fomento do Esta-
do de Pernambuco (Agefepe).
O polo de confecções é uma
das atividades mais pujantes
da economia do Estado e um
dos motores do crescimento
do Agreste.
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JC Negócios

O 18º Festival do Jeans de
Toritama será de 2 a 4 de
maio. A “Capital do Jeans” no
Agreste pernambucano
receberá 30 desfiles de 40
marcas, expostas em 55
stands.

A Sociedade Bíblica do
Brasil distribuiu, em2018, 6,3
milhões de Bíblias. Aomenos
1,3milhão foi via download
grátis.Mas a indústria vendeu
cincomilhões de exemplares
de Bíblias impressas.

As empresas prestadoras
de serviços de
telecomunicações e
comunicação têm seis meses
para escrever e apresentar
um Código de Conduta para
Ofertas de Serviços de
Telecomunicações por meio
de Telemarketing no Brasil.

A exigência é da Anatel, que
deseja refinar os modelos de
abordagem aos consumidores,
ajustando horários, frequência
de ligações e outros itens
necessários ao relacionamento
com os clientes e evitando os
abusos de hoje, com as
constantes ligações ao cliente.

A crise a o novo formato do emprego no Brasil não mudaram
o perfil da distribuição de salários no Brasil. Os maiores estão
em São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, concentrados
no Sudeste, seguidos pelas regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e,
por último, o Nordeste. A Pesquisa Salarial da Catho revelou
que a média salarial do brasileiro é de R$ 2.340.
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Ordenadores de despesas
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POLO Projeto inclui Floresta, Tacaratu, Petrolândia e Serra Talhada

APLGoverno do Estado e Sebrae investirão R$ 396 mil para qualificar setor em 4 cidades
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