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como promotores de vendas e atendimento de clientes do empreen-
dimento em: São Paulo, Florianópolis, Garopaba, Porto Alegre, Capão 
da Canoa e Atlântida. As vagas são para contratação imediata em um 
período de quatro meses – de novembro a março, com remuneração 
por comissionamento das vendas acima do mercado. Os profi ssionais 
devem estar cursando técnico em transações imobiliárias ou possuírem 
a carteira profi ssional do CRECI. Interessados devem entrar em contato 
pelo e-mail: (karine.capiotti@surfl andbrasil.com.br).

E - Bem-estar Animal 
Nos próximos dias 18 e 19, será realizado o Simpósio Internacional de 
Bem-estar Animal: Uma estratégia de negócio sustentável, no Hotel Belas 
Artes (Rua Frei Caneca,1199). Com o tema “Uma estratégia de negócio 
sustentável” terá debate entre os vários representantes do setor de aves 
e suínos.  Promovido pela Proteção Animal Mundial e Humane Society 
International, o evento vai propor uma articulação entre representantes 
dos setores alimentício, produtivo, varejista, fi nanceiro e governamental 
em torno das ações e compromissos voltados à proteção e promoção 
do bem-estar de frangos e suínos. Mais informações no site: (https://
www.sympla.com.br/). 

F - Vagas para Engenheiros
A Método Potencial Engenharia, uma das empresas mais destacadas 
no setor de engenharia e construção do País, contrata, em regime de 
urgência, engenheiros, coordenadores e analistas técnicos para ampliar 
o quadro de colaboradores da Divisão Industrial. A companhia atua em 
diversos setores por meio de suas três divisões de negócios: Construção 
Civil, Fast Construction e Industrial, atuando em projetos de grande 
complexidade. As vagas abertas são para engenheiros de várias disciplinas 
que atuarão em áreas estratégicas, além de coordenadores e analistas 
técnicos. Os interessados devem se cadastrar na plataforma de carreiras 
da Método, acessível no link (http://jobs.kenoby.com/metodo). 

G - Inovações Tecnológicas
Já estão abertas as inscrições para a Automation Fair® 2019, organizada 
pela Rockwell Automation e membros de seu programa global Partner-
Network™. A 28ª Automation Fair® será realizada no McCormick Place 

A - Black Friday
Não são apenas os consumidores que esperam ansiosamente pela data em 
que podem fazer compras com desconto de até 90% sobre o valor da eti-
queta. De acordo com levantamento exclusivo da Loja Integrada, plataforma 
gratuita para a criação de lojas virtuais com mais de um milhão de unidades 
criadas, cerca de 80,4% dos  lojistas entrevistados pretendem participar da 
Black Friday em 2019. A expectativa em relação ao retorno fi nanceiro para 
o e-commerce é grande: 54,9% dos entrevistados esperam faturar até 5 mil 
reais somente no dia. Outras informações: (www.lojaintegrada.com.br). 

B - Ame ou Devolva
Já pensou usar uma roupa esportiva, suar, sujar e devolver porque não 
atendeu às expectativas? Essa é a proposta “Ame ou Devolva” da Authen, 
marca pioneira em “Technical Activewear”, ou seja, roupas esportivas 
com propósito para a corredora brasileira. A Authen é a única marca 
nacional no segmento esportivo com uma política de devolução, sem 
custo, depois do cliente usar o produto e retirar a etiqueta. Como as 
peças possuem modelagem dinâmica, elas precisam ser testadas no 
corpo em movimento. Por esse motivo, a marca garante a devolução de 
qualquer peça se a esportista não amar de verdade. A política da Authen 
“Ame ou Devolva” está presente no site da marca, que possui entrega 
para todo o Brasil.  Saiba mais: (www.authen.com.br).

C - Porto faz Hackathon  
Foram prorrogadas até o próximo dia 20, as inscrições para a Porto Hack 
Santos, uma maratona tecnológica que vai pagar R$ 60 mil para a equipe 
vencedora e R$ 12 mil para a vice-campeã.  A competição, que acontece 
nos dias 7 e 8 de dezembro, terá 30 horas de duração, no Comfort Hotel, em 
Santos. A maratona visa encontrar soluções tecnológicas em dois desafi os. 
O primeiro é integrar os planos de emergência aos órgãos governamentais 
no Porto de Santos; o segundo é reduzir o tempo de movimentação de 
cargas. Entre os inscritos serão selecionados 10 times, com seis integrantes 
cada. Mais informações e inscrições: (www.portohacksantos.com.br).

D - Promotores de Vendas  
A Surfl and Brasil abriu 90 vagas para profi ssionais autônomos atuarem 

West em Chicago, nos próximos dias 20 e 21. O evento reúne cerca de 
10.000 fabricantes, construtores e inovadores de todo o mundo para 
aprender sobre as mais recentes inovações em automação, fóruns do 
setor, treinamento e eventos de formação de redes. O evento oferece 
mais de 400 horas de oportunidades de formação por meio de fóruns, 
laboratórios práticos e sessões técnicas. Inscrições e informações: (http://
automationfair.com).

H - Construção e Mineração
Em clima de expectativa positiva por uma retomada dos investimentos 
na área de infraestrutura, foi lançada ofi cialmente a M&T Expo 2021 
– Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração. 
Considerada a mais importante dos segmentos na América Latina, a 
feira, em sua 11ª edição, será realizada de 5 a 8 de julho de 2021, no 
São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, e terá como focos: a 
realização de negócios, a disseminação de conhecimento sobre inova-
ções e a promoção de networking entre os empresários, executivos e 
profi ssionais que atuam nas duas áreas. A expectativa dos organizadores 
é superar o total de expositores e de visitantes alcançados na edição de 
2018. Outras informações: (mtexpo.com.br).

I - Estágio Técnico 
A  Otis abriu 50 vagas de estágio técnico no Brasil para seu Programa 
Rota Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força de 
trabalho treinada. Estão disponíveis oportunidades para estudantes 
com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, ele-
trotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. Os 
candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo 
até o próximo dia 16, no link (https://portal.ciee.org.br/processos-
-seletivos-especiais/otis-out19/). O programa treina os estagiários 
por dez meses com formação teórica e prática sobre o funcionamento 
dos elevadores e, em seguida, passarão por uma avaliação para serem 
contratados como técnicos da empresa.

J - Atualização para Médicos
O Grupo Editorial Nacional, de conteúdo científi co, técnico e profi ssio-
nal, lança a Academia de Medicina Guanabara Koogan, um ambiente 
digital completo de atualização profi ssional a distância para médicos de 
diversas especialidades. Conta com materiais profi ssionais exclusivos, 
criados por médicos renomados que trazem conhecimentos de ponta. O 
portal oferece recursos variados, como aulas online, webinars, podcasts, 
eventos presenciais e artigos. A ideia é garantir o acesso às atualiza-
ções científi cas e oferecer conteúdo altamente qualifi cado criado por 
especialistas que são referências no Brasil e no exterior. Aulas online 
ministradas pelos melhores médicos do Brasil. Saiba mais em: (www.
academiademedicina.com.br).
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O uso do canabidiol 
para combater doenças 

neurodegenerativas

A incidência de 

doenças crônicas e 

incapacitantes cresce 

à medida em que a 

população envelhece

Segundo a OMS, hoje, mais 
de 50 milhões de pessoas 
sofrem com distúrbios 

neurodegenerativos, ou seja, 
com doenças que afetam os 
neurónios do cérebro humano. 
E, a estimativa para 2050, é 
que esses casos tripliquem, 
chegando a 152 milhões. 

O Alzheimer e o Parkinson 
são exemplos desses trans-
tornos. 
Nessas circunstâncias, a de-
terioração progressiva e a 
morte dos neurônios afetam a 
coordenação e o controle dos 
movimentos e atividades do 
organismo, causando proble-
mas de mobilidade, da função 
mental e outros. Infelizmente, 
ainda não há medicamentos 
que curem essas doenças e os 
tratamentos mais usados para 
combater esses males, envol-
vem altas doses de remédios. 

Mas, apesar disso, as dores, 
a incapacidade de interação 
e a perda da identidade con-
tinuam. Uma alternativa para 
lidar com esses transtornos, 
que tem se mostrado, cada 
vez, mais efi caz, é a utilização 
de medicamentos à base do 
canabidiol (CBD). Em 2017, 
a Revista de Ciências Médicas 
e Biológicas, da Universidade 
Federal da Bahia, publicou 
um estudo do potencial neu-
roprotetor, antioxidante e 
anti-infl amatório do CBD. 

Após análise de dez terapias 
com a substância em pacientes 
com doenças neurodegenerati-

vas, notou-se que o CBD equi-
libra os fatores relacionados à 
toxicidade celular, impedindo 
a morte gradual dos neurônios. 
Um case que ilustra na prática, 
os benefícios desse tipo de 
tratamento é o do empresário 
goiano, Ivo Suzin. 

Diagnosticado com Alzhei-
mer aos 52 anos, ele usou 
medicamentos convencionais 
por cinco anos e, no fi nal de 
2018, fi cou mais agressivo e 
incapaz de exercer atividades 
essenciais, como mastigar. 
Diante disso, o fi lho, Filipe, que 
já pesquisava sobre terapias 
com óleos à base da canabis 
medicinal, importou o compos-
to. Os resultados apareceram 
três meses depois. Ivo reco-
nheceu a família, voltou a ser 
mais alegre e a querer comer. 

Faz um ano que ele é tratado 
com o óleo à base de CBD e 
agora, ele não é mais agressivo, 
caminha, se alimenta sozinho, 
dorme bem e tem entendi-
mento das coisas. Isso ocorre, 
porque o canabidiol tem uma 
ação neuroprotetora, que 
inibi processos infl amatórios 
que lesam, de forma crônica, 
o tecido nervoso, contendo o 
avanço da doença. 

Embora os resultados do 
tratamento com a canabis 
medicinal sejam favoráveis, é 
importante frisar que o CBD 
não exclui o uso dos medica-
mentos tradicionais, uma vez 
que a substância não cura a 
doença e, sim, contém sua 
evolução, melhorando a qua-
lidade de vida. 

Assim como qualquer tra-
tamento, a terapia com CBD 
deve ser recomendada e acom-
panhada por médicos.

(*) - É diretora médica da Ease Labs.

Gabriela Gonçalves (*)

O Estudo Sondagem Con-
juntural, do Sebrae, com 
dados de setembro, mostra a 
retomada do otimismo entre 
os donos de micro e peque-
nas empresas. O percentual 
daqueles que acreditam na 
melhoria do cenário econô-
mico cresceu de 56% em 
agosto para 59% em setembro. 
Seis em cada 10 empresários 
(58%) têm planos de investir 
no próprio negócio em 12 
meses. A pesquisa ouviu quase 
3 mil empreendedores entre 
os dias 11 e 18 de setembro.

Os dados mostram que 79% 
dos entrevistados que têm 
dificuldades em contratar 
mão de obra especializada 
optam por contratar pessoas 
inexperientes e capacitam 
no próprio estabelecimento. 
Isso comprova que as micro e 
pequenas empresas têm sido 
responsáveis não apenas pela 
geração de postos de trabalho, 
mas também pela formação de 
mão de obra no país.

“A Sondagem Conjuntural 

Presidente do Sebrae, Carlos Melles.

A Petrobras havia mani-
festado preferência por 
três blocos, mas só fez 

uma proposta, em consórcio 
com a chinesa CNODC, sendo 
80% da estatal brasileira e 20% 
da chinesa. 

O bloco arrematado foi 
Aram, na Bacia de Santos, 
considerado o mais valioso do 
leilão. O lance oferecido pelo 
consórcio foi o mínimo, com 
percentual de excedente em 
óleo de 29,96%. Nos leilões 
do regime de partilha, esse 
percentual é o critério usado 
para avaliar as propostas, já 
que os contratos preveem que 
parte da produção precisa ser 
dividida com a União.

Para a ANP, a ausência 
da Petrobras nesses blocos 

Diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Carlos Alberto 

Pereira, disse que a estatal saiu vitoriosa nos leilões.

As exportações de carne suína in natura 
vêm registrando altas contínuas ao longo 
de 2019, um dos principais fatores para 
as altas é a Peste Suína Africana que vem 
dizimando plantéis na Ásia e na Europa.

No acumulado de janeiro a outubro de 
2019 já foram embarcadas 515.589,5 tone-
ladas, um crescimento de 14,2%. Já a soma 
das exportações atingiu no período o valor 
de US$ 1.136,95 milhões, um crescimento 
de 30% no período.

O maior comprador da carne suína 
brasileira continua sendo a China, o país 
mais afetado pela PSA, que somada a 
Hong Kong receberam 53% de toda carne 
embarcada no período. Na sequência vem 
a Rússia responsável por 7,8% de toda 
carne exportada, seguido pelo Chile com 
7%, e Uruguai com 6,3%. Entre os estados 
produtores, Santa Catarina segue como 
maior exportador, sendo responsável 
por 55,4% de toda carne exportada. De 

janeiro a outubro o estado já soma US$ 
630,8 milhões e registra uma variação 
positiva de 29,6%.

O Rio Grande do Sul ocupa a segunda 
posição e registrou uma variação de 42%% 
no período. O estado foi responsável por 
25,8% do total embarcado, somando US$ 
299,94 milhões no período. Na sequência 
vem Paraná com 15,8% de participação, 
Minas Gerais com 1,37% Mato Grosso com 
1,01% (Caroline Mendes/Redação SI).

O IPCA de outubro ficou em 
0,10%. O índice, que é usado 
como referência para a inflação 
oficial, foi divulgado ontem (7), 
no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
Este é o menor resultado para 
um mês de outubro desde 1998, 
quando o IPCA ficou em 0,02%. 
No acumulado do ano, o IPCA 
está agora em 2,60%. E, nos 
últimos 12 meses, a variação é 
de 2,54%, abaixo do índice de 
2,89%, encontrado nos 12 meses 
anteriores.

Três grupos pesquisados apre-
sentaram deflação: habitação 
(-0,61%), artigos de residên-
cia (-0,09%) e comunicação 
(-0,01%). A queda no grupo de 
habitação foi puxada pelo item 
energia elétrica, com 3,22% 

negativos. As altas ficaram por 
conta de vestuário (0,63%), 
transportes (0,45%) e saúde e 
cuidados pessoais (0,40%). A 
maior alta em vestuário foi atri-
buída a roupas femininas: 0,98%.

Embora a energia elétrica te-
nha sido uma das responsáveis 
por puxar o índice para baixo 
em outubro, o gerente do IPCA, 
Pedro Kislanov, prevê uma alta 
para este mês. Ele explica que, 
em outubro, as contas pagas 
pelos consumidores estavam com 
bandeira amarela, que adicionava 
R$ 1,50 a cada 100km/h consumi-
dos. Para novembro, a variação 
do item será regida pela bandeira 
vermelha, que aumentou de R$ 
4 para R$ 4,16 a cada 100kw/h 
consumidos (ABr).

Preços da 
construção 
civil subiram 
0,19% 

Os preços da construção civil 
subiram 0,19% em outubro. O 
Índice Nacional da Construção 
Civil (INCC/Sinapi) teve queda 
de 0,18 ponto percentual em re-
lação a setembro, quando fi cou 
em 0,43%. No ano, o índice é de 
3,69%. O índice foi divulgado 
ontem (7), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
Nos últimos 12 meses, o Sinapi 
fi cou em 3,69%.

O custo nacional do metro 
quadrado da construção civil 
subiu de R$ 1.152,87 para R$ 
1.155,01, de setembro para 
outubro deste ano. Deste valor, 
segundo o IBGE, R$ 605,40 
são referentes a materiais e R$ 
549,61 à mão de obra. A maior 
variação de preços foi registra-
da no Pará, com 1,95%. A maior 
queda também foi verifi cada no 
Norte do país, em Tocantins, 
com uma defl ação nos preços 
da construção civil de -0,48% 
(ABr).
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Rodada tem um bloco arrematado 
e R$ 5 bilhões de bônus

A 6ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção, da ANP, terminou com apenas um bloco arrematado 
entre os cinco oferecidos no polígono do pré-sal, arrecadando um bônus de assinatura de R$ 5 bilhões

disse, acrescentando que, 
apesar disso, considera que 
a manifestação da Petrobras 
“inibiu a concorrência”.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, tam-
bém avaliou que a posição da 
estatal reduziu a concorrência 
no leilão.

“O fato de a Petrobras exer-
cer o direito de preferência, 
reduzindo a competitividade, 
e não participar, tem que ser 
efetivamente analisado, por-
que realmente não me parece 
ser de bom senso manter o 
regime como é hoje”. Bento 
Albuquerque disse que o leilão 
encerra um ano extremamente 
positivo, em que os bônus de 
assinatura arrecadaram R$ 85 
bilhões (ABr).

foi uma surpresa, admitiu o 
diretor-geral da agência, Décio 
Oddone.”O que vamos ver nos 

próximos anos é a perfuração de 
centenas de poços e a instalação 
de dezenas de plataformas”, 

Sebrae: seis em cada 10 
empresários querem investir

mostra que 62% dos empreen-
dedores entrevistados estão 
na expectativa de aumentar 
o faturamento e 93% dos que 
estão otimistas acreditam que 
o crescimento dos negócios se 
dará com o governo atual”, diz 
nota do Sebrae. Entre os setores 
mais otimistas destacam-se a 
construção civil (65%) e em-
presas de pequeno porte. Para 
o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, os pequenos negócios 
têm sido um dos alavancadores 

da economia no Brasil, pois são 
eles que estão gerando mais 
emprego e renda.

“Os donos de micro e peque-
nas empresas estão confi antes 
no futuro do país”, afi rmou. 
“Somente este ano, foram mais 
de 670 mil vagas criadas pelas 
micro e pequenas empresas, o 
que representou cerca de 90% 
do total de postos de trabalho 
com carteira assinada, supe-
rando todo o saldo de 2018”, 
acrescentou (ABr).

Infl ação de outubro é a menor 
para o mês desde 1998

Exportações de carne suína já acumulam alta de 30%


