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Indústria da China volta a crescer em março e 
mostra sinais de recuperação 
 

Primeira alta em quatro meses anima mercados acionários. 
 

Por Reuters 

01/04/2019 07h44  Atualizado há 3 horas 

O setor industrial da China voltou inesperadamente a crescer em março pela primeira vez em quatro 
meses, em um sinal de que as medidas de estímulo do governo podem estar lentamente ganhando 
tração, mostrou nesta segunda-feira (1) a pesquisa Índice de Gerentes de Compras do Caixin/Markit. 

Mas o crescimento nas novas encomendas domésticas e de exportação foi marginal, sugerindo que a 
economia continuará sob pressão nos próximos meses e deve exigir mais suporte até que possa se 
estabilizar de forma convincente. 

O PMI de indústria do Caixin/Markit expandiu no ritmo mais forte em oito meses em março, subindo 
a 50,8 de 49,9 em fevereiro, acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. 

Economistas consultados pela Reuters projetavam que a leitura em março permaneceria em 49,9. 

A pesquisa mostrou que as fábricas contrataram trabalhadores em março pela primeira vez em mais 
de quatro anos. As novas encomendas, um indicador da atividade futura, aumentou pelo segundo 
mês seguido, embora o ritmo de crescimento tenha sido marginal. A produção também cresceu pelo 
segundo mês. 

As novas encomendas de exportações expandiram depois de contraírem no mês anterior. Embora a 
taxa de crescimento tenha sido fraca, o Caixin disse que a tendência parece ter se estabilizado no 
primeiro trimestre. 

Os mercados acionários da China saltaram nesta segunda-feira, com o índice de Xangai atingindo o 
nível mais alto em 10 meses, enquanto as blue-chips tocaram a máxima de um ano. 

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 
2,62%, enquanto o índice de Xangai subiu 2,58%, nível mais alto desde maio de 2018. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/01/industria-da-china-volta-a-crescer-em-

marco-e-mostra-sinais-de-recuperacao.ghtml 
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Prêmio Educador Nota 10 abre inscrições 
nesta segunda-feira 
 

Prazo se encerra em 27 de maio. Além de profissionais do ensino infantil, 

premiação receberá pela primeira vez novos componentes curriculares do 

ensino médio. 
 

01/04/2019 06h01  Atualizado há 4 horas 
 

 

O Prêmio Educador Nota 10, maior e mais importante prêmio da educação básica 
brasileira, abre as inscrições nesta segunda-feira (1º) para profissionais da educação 
infantil e do ensino médio das redes pública e privada. Eles poderão cadastrar as 
suas iniciativas no site http://www.premioeducadornota10.org/. As inscrições se 
encerram em 27 de maio. 
 

Neste ano, a novidade é a inclusão de novos componentes curriculares do 
ensino médio para alinhar o prêmio à Base Nacional Comum Curricular, 

aprovada no fim do ano passado. Agora, poderão se inscrever projetos de 
artes, educação física, filosofia, língua estrangeira e sociologia no ensino 
médio. A relação completa dos componentes curriculares está no 
regulamento no site da premiação. 
 
Uma comissão deverá selecionar 50 finalistas. Destes, serão escolhidos 
dez vencedores e, entre eles, o Educador do Ano. Cada um dos 
vencedores ganha um vale-presente de R$ 15 mil e o Educador do Ano 
ganha outro vale-presente, também no valor de R$ 15 mil. As escolas 
vencedoras também recebem uma verba para celebrar a premiação. 
 
Em 2018, o prêmio de Educador do Ano foi para Ana Cláudia Santos, com 
o projeto “O Ser(tão) De Cada Um”, desenvolvido para estimular alunos do 

3º ano do ensino médio a lerem obras de Guimarães Rosa. 
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Em 2017, Elisângela Dell-Armelina Suruí, uma professora que desenvolveu 
um projeto de alfabetização na língua indígena Paiter Suruí em Cacoal (RO), 
foi a escolhida como Educadora do Ano. 
 

Prêmio Educador Nota 10 
 

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor 
Civita. O objetivo é reconhecer professores do ensino infantil e médio, além 
de coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e 
privadas de todo o país. 
 
Desde 2014, a iniciativa é apresentada pela Abril e Globo, realizada pela 
Fundação Victor Civita, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. 
 
O prêmio tem o apoio da Nova Escola, Instituto Rodrigo Mendes e Unicef, e 
o patrocínio da Fundação Lemann e SOMOS Educação. Desde 2018, o 
Prêmio Educador Nota 10 é associado ao Global Teacher Prize, prêmio 
global de Educação. 
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