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A - Leite Materno
A Americanas.com se une ao Ministério da Saúde para promover a Cam-
panha Nacional de Doação de Leite Materno, o alimento essencial para 
o crescimento e o desenvolvimento do bebê. O hotsite “Doe Leite Ma-
terno” (https://www.americanas.com.br/hotsite/doacao-de-leite?chave 
=brd_hm_tt_0_0_doacaodeleite) fornece informações básicas sobre 
técnicas de coleta de leite, além de mostrar a localização de bancos de 
leites em todo o país. As mamães podem ainda conferir dicas de produtos 
que garantem a extração segura e higiênica do leite materno, além de 
itens indicados para os primeiros cuidados com os bebês.

B -  Bicicletas Compartilhadas 
A Yellow está contratando 50 homens e mulheres a partir dos 18 anos de 
idade para integrar equipe que vai operar o sistema de compartilhamento 
de bicicletas que a empresa está prestes a iniciar em São Paulo. Entre as 
principais responsabilidades da equipe está a manutenção preventiva, 
o atendimento ao público e a distribuição das bicicletas pelas ruas da 
cidade. A seleção ocorrerá neste mês e o início do trabalho em julho. 
As inscrições para participar da seleção terminam dia 26 e devem ser 
realizadas no endereço eletrônico (www.bit.ly/oportunidadeyellow). 

C - Tatuagem do Diabetes
A Tattoo Experience, convenção de tatuagem que começa hoje (22), no 
Centro de Convenções Frei Caneca, já tem 250 pessoas inscritas para 
a campanha da tatuagem gratuita do Diabetes. Uma corrente do bem, 
formada por 20 tatuadores, espontaneamente aderiram à campanha, 
para doar a tatuagem com o logo do Diabetes. “Uma tatuagem pode 
salvar vidas” é o tema do projeto, que pretende ajudar diabéticos e 
mostrar também que além de arte, a tatuagem tem uma função social 
importante. A tatuagem funciona como um salva-vida. Em casos de 
emergência e acidente, a tatuagem facilita a identifi cação da pessoa 
diabética pela equipe de saúde.  

D - Jovem Aprendiz 
A Serasa Experian, líder na América Latina em serviços de informações, 
está com vagas abertas para a próxima turma de Jovem Aprendiz. São 
12 oportunidades para atuar em diferentes áreas da empresa. Qualquer 
jovem entre 17 e 21 anos que esteja matriculado ou tenha fi nalizado o 

Ensino Médio ou Técnico em escola pública pode se candidatar. Dentre 
as características do perfi l buscado estão: organização, dinamismo, boa 
comunicação, comprometimento, disposição e vontade para aprender, 
entre outros. Ter conhecimento em informática (Excel) e Inglês será 
um diferencial. Interessados devem enviar o currículo para o e-mail: 
(aprendiz@viadeacesso.org), colocando “Serasa SP” no assunto.

E - Profi ssionais de Tecnologia
A CI&T, multinacional brasileira especialista em soluções e tecnologias 
para a transformação digital de empresas, acaba de lançar um programa 
inédito chamado “You Global” que oferece, de imediato, 50 vagas de tra-
balho para o seu Centro de Excelência em Tecnologias Digitais de Belo 
Horizonte. Objetiva formar equipes altamente capacitadas em inglês e 
competências digitais específi cas para atender o crescente número de 
projetos internacionais da companhia. A CI&T prevê centenas de outras 
contratações ao longo do 2o semestre de 2018. Até o próximo dia 26, os 
interessados devem acessar (www.youglobal.ciandt.com) e preencher o 
formulário de inscrição para receber o convite para um desafi o técnico 
online e instruções para os próximos passos.

F - Gerenciamento de Projetos 
Uma das mais entusiasmantes oportunidades para sua carreira profi s-
sional é o Gerenciamento de Projetos. O Grupo IMAM está realizando 
um curso, entre os próximos dias 26 e 28, que apresenta uma moderna 
metodologia apoiada em conceitos atuais e ferramentas práticas que 
permitem argumentar sua viabilidade, planejar e documentar sua exe-
cução e manter um acompanhamento efetivo do desenvolvimento das 
atividades de um ou de vários projetos. Isso tudo para assegurar que os 
objetivos sejam atingidos, que os recursos possam ser adequadamente 
dimensionados e sincronizados, e que os prazos consigam ser cumpridos. 
Saiba mais em (www.imam.com.br), tel. (11) 5575-1400.  

G - Smart Industry 
Os desafi os e as tendências da indústria 4.0 são o foco do Smart Indus-
try Meeting, evento que será realizado no próximo dia 28. Organizado 
pelo UOL Diveo e a AWS, com apoio do Senai e do Uol Edtech, contará 
com a presença de três especialistas no segmento: Ricardo Al Makul, 
CEO & fundador da KES - Knowledge Exchange Sessions - plataforma 

de conteúdo de inovação que organiza eventos focados em tecnologia, 
comportamento e criatividade; Edward Monteiro, diretor de serviços e 
segurança do UOL Diveo; e Eduardo Horai, gerente de arquitetura de 
soluções da AWS. Os participantes poderão interagir durante todas as 
apresentações, em uma oportunidade única de se relacionar com alguns 
dos principais especialistas na área de indústria 4.0. Mais ninformações: 
(https://tinyurl.com/yb7ha36t).

H - Liberdade Criativa
Entre os dias 7 e 9 de julho, a Britânnia Têxtil estará apresentando 
as suas novidades para a temporada Outono Inverno 2019-20 para 
os segmentos de lingerie, moda praia e activewear na ‘Interfi lière 
Paris 2018’. Entre os lançamentos, laços e aplicações plásticas, fl ores 
de pompons, frufrus elásticos, tranças multicoloridas, fi tas étnicas, 
apliques franjados e o exclusivo Tressê Elástico, que se renova a cada 
estação. Seus produtos são resultado de minuciosas pesquisas, além 
da vibração e energia da equipe profi ssional características que fazem 
parte do DNA da empresa. Tudo isso garante espaço das aplicações nas 
coleções das mais diversifi cadas e prestigiadas marcas, que valorizam 
suas peças com vivacidade e riqueza de detalhes. Informações:(www.
britannia.ind.br).

I - Sistema Elétrico
No próximo dia 25 (segunda-feira), das 08h30 às 18h, o Departamento 
Nacional de Empresas Projetistas e Consultores da Abrava, realiza o 
curso básico de projetos elétricos. O intuito é transmitir uma visão 
geral de normas e métodos mínimos de dimensionamento para os prin-
cipais elementos de um sistema elétrico. Para profi ssionais da área de 
refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, assim como 
engenheiros e projetistas HVAC-R que desejem adquirir conhecimentos 
sobre projetos elétricos. O curso aborda conceitos básicos de eletrici-
dade, as Leis de Ohm e de Kirchoff, potência ativa e potência reativa. 
Mais informações: (https://www.sympla.com.br/curso-basico-de-projeto-
-eletrico__277282).

J - Tecnologias Têxteis
Uma das principais feiras de tecnologias têxteis das Américas, a Febra-
tex 2018, não é apenas uma geradora de bons e novos negócios, mas 
também uma oportunidade única para que os profi ssionais da cadeia 
têxtil e da moda possam se atualizar com conteúdo de excelência que 
será apresentado por profi ssionais de renome. Esta é a proposta do 
Fórum Febratex de Informação, que acontece em paralelo à feira e que 
irá apresentar e discutir os principais temas que movimentam a cadeia 
produtiva têxtil atual. Promovida pelo grupo FCEM, a Febratex – Feira 
Brasileira para a Indústria Têxtil realizará sua 16ª edição entre os dias 
21 e 24 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Outras 
informações: (www.febratex.com.br). 
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A Americanas.com se une ao Ministério da Saúde para promover a Cam-
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Antes de mais nada, é 

importante dizer que 

considero legítimas 

algumas reivindicações 

dos caminhoneiros 

autônomos

É sabido que eles pagam 
muito caro pelo diesel 
e que, normalmente, 

o preço do frete é baixo. Co-
nheço, também, as condições 
precárias das estradas, o que 
coloca esses profi ssionais em 
risco diariamente. Além disso, 
é de conhecimento público 
o alto índice de assaltos nas 
rodovias. Eles são profi ssionais 
desvalorizados, que pagam 
para trabalhar e sequer têm 
segurança.

Porém, não dá pra fechar 
os olhos para os 51 inquéri-
tos que foram abertos para 
apurar um suposto locaute 
(quando patrões impedem 
trabalhadores de retomarem 
atividades) durante a greve dos 
caminhoneiros que ocorreu há 
alguns dias. Há denúncias de 
que houve pessoas infi ltradas 
entre na greve. Houve também 
presidenciáveis utilizando a 
situação para alavancar suas 
campanhas. 

Houve pessoas do meio 
político que torceram pelo 
agravamento da greve para 
prejudicar o governo atual. 
Houve, ainda, pessoas que se 
aproveitaram do que estava 
acontecendo para pedir inter-
venção militar. Considerando 
esses fatores, uma greve que 
teria uma boa razão de existir 
acabou desvirtuada, favore-
cendo uma pequena parcela e 
prejudicando um país inteiro. 

Talvez as pessoas ainda não 
tenham entendido as conse-
quências dessa greve. Isso 
explicaria a pesquisa publicada 
pelo Datafolha há alguns dias, 

que aponta que 87% dos en-
trevistados concordavam com 
a greve dos caminhoneiros, 
mas que não queriam ‘pagar 
a conta’. 

Nós pagamos a conta quando 
produtos nos supermercados, 
quando faltou gasolina nos 
postos de abastecimento, 
quando faltaram insumos para 
alimentar o gado, aves, suínos 
e peixes, o que levou muitos 
animais à morte, causando 
pesados prejuízos aos produ-
tores rurais. 

Para piorar, o governo anun-
ciou que para cobrir a redução 
do preço do diesel em R$ 0,46 
precisará compensar com o au-
mento de tributos. A redução 
era uma das reivindicações dos 
caminhoneiros. Eles pediam 
também uma tabela de preços 
mínimos de frete, que por sua 
vez já é alvo de uma ação di-
reta de inconstitucionalidade 
da CNA. 

Independentemente se as 
reinvindicações são válidas 
ou não, considero injusto 
colocar esse peso nas costas 
do cidadão. Já sofremos as 
consequências durante a greve 
e já pagamos altos impostos em 
tudo que adquirimos. Inclusi-
ve, o Brasil tem uma das cargas 
tributárias mais altas e, apesar 
disso, pouco vemos de retorno. 

O povo não deveria pagar 
pelos acordos que o governo 
fecha com determinada cate-
goria, principalmente quando 
neste caso em que a população 
sequer terá algum benefício. A 
gasolina e o etanol que usamos 
em nossos carros, por exem-
plo, não terão uma baixa nos 
valores do litro. 

Ter que pagar mais impostos 
pra suprir uma baixa no valor 
do diesel é inaceitável. 

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)

Das atividades analisadas que registraram mais empregos, 

destaque para os segmentos de farmácias e perfumarias.

O mercado de trabalho do 
comércio varejista no Estado 
de São Paulo voltou a abrir 
novos postos de trabalho, após 
três meses de saldo negativo. 
Em abril, foram criados 2.340 
empregos formais, resultado 
de 77.179 admissões e 74.839 
desligamentos. Assim, o setor 
encerrou o mês com um es-
toque de 2.063.079 vínculos 
empregatícios, crescimento 
de 0,4% em relação ao mesmo 
período de 2017. No acumu-
lado de 12 meses, 8.995 em-
pregos com carteira assinada 
foram gerados, revertendo o 
cenário negativo observado 
nos dois anos anteriores. Os 
dados compõem a pesquisa 
realizada mensalmente pela  
FecomercioSP 

No comparativo anual, 
quatro das nove atividades 
analisadas registraram cres-
cimento do estoque de em-
pregados, com destaque para 
os segmentos de farmácias e 
perfumarias e de eletrodo-
mésticos, eletrônicos e lojas 
de departamentos (ambos 

Prévia da infl ação 
registra taxa de 
1,11% em junho

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15), que mede a prévia da infl ação 
ofi cial, registrou taxa de 1,11% 
em junho, ou seja, uma forte alta 
em relação às prévias de maio 
(0,14%) e de junho (0,16%). Essa 
foi a maior taxa do IPCA-15 para 
um mês de junho desde 1996, 
quando foi registrado o mesmo 
índice. O IPCA-15 acumulado no 
trimestre fi cou em 1,46%, acima 
da taxa de 0,61% registrada no 
mesmo período de 2017. 

Com isso, o acumulado no ano 
está em 2,35%, acima do 1,62% 
registrado em 2017. Em 12 me-
ses, o IPCA-15 acumula taxa de 
infl ação de 3,68%, acima dos 2,7% 
registrados nos 12 meses ante-
riores. A alta da taxa foi puxada 
principalmente pelos alimentos 
e pelos transportes. O grupo ali-
mentação teve alta de preços de 
1,57% no mês, impulsionado por 
alimentos como batata-inglesa 
(45,12%), cebola (19,95%) e 
tomate (14,15%).

Já os transportes tiveram infl a-
ção de 1,95%, puxada pela alta de 
preços da gasolina (0,81%), que 
teve o maior impacto individual 
na prévia do IPCA, do etanol 
(2,36%) e do óleo diesel (3,06%). 
O grupo habitação também teve 
impacto importante no índice, 
com taxa de 1,74%, devido prin-
cipalmente a reajustes de tarifas 
de energia elétrica (5,44%), que 
aumentou nas cidades de Belo 
Horizonte, Recife, Fortaleza, 
Porto Alegre e Salvador.

O IPCA-15 foi calculado com 
base em preços coletados entre 
os dias 16 de maio e 13 de junho, 
portanto durante a greve nacional 
dos caminhoneiros, que provocou 
desabastecimento em várias 
cidades do país (ABr).

Imigrante venezuelano em busca de trabalho em Boa Vista.

A portaria determina que 
a carteira de trabalho 
deve ser entregue no 

prazo máximo de 15 dias úteis, 
contados a partir da data em 
que foi registrado o protocolo 
de atendimento. 

O documento tem prazo de 
duração que varia de 1 a 9 anos 
de acordo com a condição em 
que o imigrante se encontra no 
Brasil. A maior duração, de até 9 
anos, é para, entre outros, casos 
como o imigrante com autoriza-
ção de residência na condição 
de refugiado, de apátrida e de 
asilado político. Eles terão o 
documento expedido após a 
apresentação da Carteira de 
Registro Nacional Migratório.

Entre os que também pode 
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Portaria disciplina emissão de 
carteira de trabalho para imigrantes
Em meio à crise migratória que atinge diversos países e a crescente entrada de venezuelanos no Brasil 
com o estado de Roraima, o Ministério do Trabalho publicou portaria que trata dos procedimentos 
para a emissão de carteira de trabalho para imigrantes

familiar; com autorização de 
residência para fi ns de traba-
lho com vínculo empregatício 
no Brasil; com autorização de 
residência para fi ns de trabalho 
com vínculo empregatício na 
condição de atleta profi ssional e 
para fi ns de estudo; o residente 
fronteiriço e os imigrantes com 
base em acordos internacionais 
com países específi cos.

A portaria prevê que a emis-
são da carteira de trabalho para 
imigrantes com estada legal no 
país será feita exclusivamente 
nas superintendências, gerên-
cias e agências regionais do Tra-
balho, após serem devidamente 
habilitadas pela Coordenação 
de Identificação e Registro 
Profi ssional (ABr).

obter a carteira estão os haitia-
nos; aqueles com autorização de 
residência para fi ns de acolhida 

humanitária; com residência 
temporária ou autorização de 
residência para fi ns de reunião 

Varejo paulista voltou a 
criar empregos formais

com elevação de 2,9%); e de 
autopeças e acessórios (1,1%). 
Por outro lado, as lojas de 
móveis e decoração (-1,5%) e 
as lojas de vestuário, tecidos e 
calçados (-0,9%) apontaram as 
maiores quedas na mesma base 
comparativa.

O cenário para o mês de maio 
é incerto, uma vez que dois 
fatores importantes devem ser 
considerados: o Dia das Mães, a 
segunda data mais importante 

para o setor, que poderia ala-
vancar o processo de reação 
do mercado de trabalho; e, por 
outro lado, os impactos da pa-
ralisação dos caminhoneiros, 
que afetaram negativamente 
a confi ança dos empresários. 
Tais incertezas podem frear, 
ainda que pontualmente, as 
decisões de investimento das 
empresas, entre elas a gera-
ção de emprego com carteira 
assinada (AI/FecomercioSP).

Os cinco maiores grupos das em-
presas estatais, composto por Petro-
bras, Eletrobras, BNDES, Banco do 
Brasil e Caixa, tiveram lucro de R$ 
15,1 bilhões no primeiro trimestre. 
O valor é 44,8% superior ao obtido 
no mesmo período de 2017, quando 
essas empresas, que representam 
90% do total de ativos do setor estatal 
federal, haviam apresentado lucro de 
R$ 10,4 bilhões.

Os dados fazem parte do 6° 
Boletim das Estatais Federais, di-
vulgado ontem (21) pelo Ministério 
do Planejamento. “Os resultados 
das empresas estatais federais con-

tinuam evoluindo positivamente, 
tendo em vista os esforços para a 
melhoria da governança e reestru-
turação das empresas”, informou 
a pasta, em nota.

O boletim também traz dados 
referentes à redução do quadro 
de pessoal das estatais. O total de 
empregados é de 500.967 pessoas, 
o que representa queda de 0,7% 
em relação ao mês de dezembro 
de 2017, e 8,9% em relação ao fe-
chamento do ano de 2015, quando 
as empresas apresentavam um 
número total de 550.208 empre-
gados (ABr).

O Ministério da Segurança Pública contestou 
ontem (21) informações de que a MP que destina 
recursos das loterias federais para o Fundo da 
Segurança, vá reduzir a verba do Fies, programa 
de fi nanciamento estudantil. Segundo nota de 
esclarecimento divulgada, a legislação foi mudada 
em dezembro passado e, a partir deste ano, o Fies 
não depende mais de recursos das loterias federais. 

“Desta forma, a MP não produz nenhum im-
pacto no orçamento da Educação e, tampouco, 
do próprio Fies”, diz a nota. O ministério infor-
mou que a totalidade de recursos dos prêmios 
prescritos - aqueles não resgatados em 90 dias 
- continua sendo destinada ao Fies, para abater 
o saldo dos empréstimos anteriormente conce-
didos, mas que não foram pagos (ABr).

Estatais registram lucro no 
primeiro trimestre

Fundo da Segurança não tira recursos do Fies


