
Abram alas que a 
gente vai passar!

De quem é a música 
“Eu só quero um xodó”? 
É muito provável que 
você tenha respondido, 
rápida e faceiramente: 
“Dominguinhos”

Pois bem, a autora dessa 
letra é Anastácia – 
Lucinete Ferreira, de 

batismo - companheira do 
sanfoneiro por muitos anos. 
Assim como Anastácia, muitas 
outras mulheres compositoras 
fizeram e fazem o mundo da 
música brasileira brilhar nos 
palcos do mundo. E precisam 
ser lembradas.

Se você pensa que Chiqui-
nha Gonzaga foi quem abriu 
alas para a composição femi-
nina brasileira do século XX 
você está certo. Chiquinha, 
desafiando todos os limites 
impostos pela sociedade da 
época, batalhou para o seu 
reconhecimento como musi-
cista profissional e além de 
compositora e pianista de 
grande talento, foi a primeira 
mulher a reger uma orquestra 
no país.

Ainda assim, na história do 
samba, tentaram invisibilizar 
as mulheres. Como exemplo 
temos dona Ivone Lara, que 
em 1965 tornou-se a primei-
ra mulher compositora de 
samba-enredo cantado na 
avenida, com o samba “Os 
cinco bailes da história do 
Rio”, na Império Serrano. Suas 
primeiras composições foram 
apresentadas como sendo de 
seu primo mestre Fuleiro. 

Isso, apesar de as mulheres 

terem participado da cons-
trução do gênero samba, cuja 
produção era coletiva e acon-
tecia nas rodas, que contavam 
com a participação tanto de 
mulheres quanto de homens. 
Sambistas contemporâneas 
como Telma Tavares e Teresa 
Cristina citam a influência e 
a importância de dona Ivone 
Lara.

Por falar em roda de sam-
ba, felizmente o cenário está 
mudando e as mulheres estão 
ocupando seu espaço de direi-
to. Em 2018 aconteceu o En-
contro Nacional de Mulheres 
na Roda de Samba, homena-
geando Beth Carvalho e com 
a participação de 10 cidades 
brasileiras e duas argentinas. 

O evento teve sua segunda 
edição em 9 de novembro de 
2019, simultaneamente em 
28 cidades situadas em 19 
estados do Brasil e também 
na Argentina, Portugal e Itá-
lia, com Leci Brandão como 
homenageada. A proposta 
do encontro, idealizado pela 
cantora Dorina Barros, é unir 
rodas de samba femininas. 
São as mulheres abrindo alas. 
Mulheres de verdade. 

Deixa a gente passar! 
Bia Ferreira tem razão. Da 

icônica Amélia de Mario Lago 
e Ataulfo Alves não senti-
mos saudade, não. Hoje não 
precisamos e não queremos 
ser Amélia. Queremos sua 
desconstrução, queremos ser 
quem a gente quiser. Mulheres 
do século XXI.

(*) - São professoras do curso de 
graduação em Música do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Valentina Daldegan e Patrícia Carla Ferreira (*)
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D - Qualidade e Sustentabilidade
Na quarta-feira (11), no WTC Events Center, Paulo José Spacca-
querche, presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas 
(Abinc), fará palestra durante o evento TQA Day 2020-Total Quality 
Assured, no WTC Events Center. Promovido pela Intertek, empresa 
líder de Qualidade Total Assegurada com atuação em mais de 100 
países, o encontro reunirá os maiores especialistas em qualidade 
e sustentabilidade do País. Dentro do Painel Connected World, 
Spaccaquerche apresentará o tema “Internet das Coisas: como 
conectar os pontos para se tornar mais eficiente”, abordando os 
pontos apresentados com base no Plano Nacional de IoT e núme-
ros do mercado brasileiro e da América Latina. Mais informações: 
(www.intertek-br.com).

E - Empoderamento da Mulher
Na terça-feira (10), das 18h30 às 20h30, no WeWork (Av. Paulista, 
2537), Letícia Piccolotto, Presidente Executiva da Fundação Brava 
e fundadora do BrazilLAB, promove um bate-papo para mulheres 
sobre como a tecnologia pode empoderá-las no mundo de hoje. Você 
sabia que só 20% dos profissionais que atuam no mercado de TI são 
mulheres? No entanto, elas têm grau de instrução mais elevado que 
os homens do setor no Brasil, mas, mesmo assim, ganham 34% menos 
que eles. Presenças de Gabriela Paranhos, da Generation, e Rosana 
Spessoto, Psicologa e Professora da Univap. Outras informações: 
(www.brava.org.br).

F - Tradições Gaúchas
Tacuarembó, no Uruguai, o berço do Tango e cidade natal de Carlos 
Gardel, se prepara para uma das celebrações mais importantes do 
país, a “Fiesta de la Patria Gaúcha” - um festival de música folclórica 
onde as mais autênticas tradições gaúchas renascem e se espalham 
aos olhos de milhares de visitantes todos anos. Os uruguaios, cele-
bram duas vitórias: a altíssima taxa de ocupação hoteleira na cidade 
e os passeios de compra em Rivera, a 100 km do evento, que com 
30% OFF nas hospedagens estimula o turismo na região. Confira a 
programação: (https://www.patriagaucha.com.uy/programacion).

A - Imigração, Estudo e Trabalho
No próximo dia 21, no Espaço Citron, Rua José Guerra 130, Chácara 
Santo Antônio, das 13h às 19h, acontece a ExpoCanada, o maior 
evento de imigração, estudo e trabalho no Brasil para o Canadá. A 
qualificação profissional, proficiência com o inglês e o francês e um 
plano condizente com o perfil do candidato podem trazer benefícios 
para obter um potencial visto permanente, num país com a maior 
qualidade de vida do mundo. E estes benefícios podem ser estendi-
dos à família. Quem já pensou ou está pensando em estudar, morar, 
trabalhar, imigrar ou ainda apenas passar um período no país e voltar 
com seu currículo turbinado, o Canadá é o país indicado. Saiba mais 
em (www.expocanada.com.br).

B - Inovações em RH
Nos dias 7 e 8 de maio, no Espaço Pro Magno,acontece o maior evento 
de RH da América Latina, o HR4results. Promovido pela Gupy, HRTech 
líder em recrutamento e seleção de candidatos por meio de inteligência 
artificial, o evento fala diretamente com empreendedores, profissionais 
de recursos humanos, gestores, líderes de equipe e startups HRTechs. 
Para a edição de 2020, o evento recebe grandes nomes do mercado, 
incluindo Heads de Gente e Gestão, Founders, CEO’s, empreendedoras 
e lideranças femininas, como Mariana Dias, CEO e fundadora da Gupy; 
Mariana Ferrão, jornalista e CEO da Soul.Me; Patrícia Santos, funda-
dora da EmpregueAfro; entre outras. Mais informações no site: (http://
hr4results.gupy.io/).   

C - Automação do Comércio
Entre os dias 31 de março a 2 de abril, no Expo Center Norte, acon-
tece a Autocom 2020, que chega à sua 22ª edição consolidando sua 
imagem de maior feira de tecnologia para a automação do comércio 
da América Latina. A adoção e utilização de tecnologias disruptivas 
como Big Data, Inteligência Artificial, realidades virtual e aumentada, 
entre outras, já é uma realidade no varejo brasileiro, permitindo que o 
setor continue sua trajetória de transformação. As empresas destacam 
soluções alinhadas com as tendências discutidas na NRF em janeiro e 
que validam o tema do Congresso: “O Futuro da Tecnologia é Agora”, 
que será realizado em paralelo a Feira. Outras informações: (www.
feiraautocom.com.br).

G - Gestão Pública
Experiência de formação de resolução de desafios reais ligados aos 
serviços públicos, a edição 2020 do Open Master está com inscrições 
abertas até o próximo dia 31. Promovido pela Agenda Pública, o curso 
gratuito vai trabalhar os temas reimaginando a qualidade do serviço 
público e novo controle interno e externo.  As aulas ocorrem de 25 de 
abril a 20 de junho, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, na  Bela 
Vista. O público esperado é de pessoas interessadas ou com experiência 
em gestão pública (ou áreas relacionadas) dispostas a transformar o 
cenário atual de atendimento a cidadãs e cidadãos. Inscrições: no link: 
(http://bit.ly/openmaster2020).

H - Academia de Medicina
Estão abertas as inscrições para os prêmios 2020 da Academia Nacional de 
Medicina (ANM). No total, são nove premiações de trabalhos que trazem 
contribuições importantes para o conhecimento na medicina, nas áreas 
de ciências aplicadas à medicina; cirurgia; neurologia; doenças tropicais e 
infecciosas; obstetrícia ou ginecologia; higiene infantil ou pediatria médica; 
patologia humana ou experimental. Para participar, o autor deve ser médico 
brasileiro, com trabalho elaborado no Brasil ou no exterior, com ou sem 
coautoria. Admitem-se coautores não médicos e estrangeiros. Inscrições 
e mais informações: (www.anm.org.br/premios.asp). 

I - Alfabeto Japonês
O JumonGO foi criado com o propósito de ensinar, de forma didática e 
divertida, o alfabeto japonês. O game faz parte dos projetos finalistas da 
8ª edição do Campus Mobile, com patrocínio do Instituto Claro e apoio 
da Poli/USP. A solução traz como protagonista um estudante de uma 
escola de magia que possui dificuldades na matéria de Feitiçaria, então 
um portal aparece e monstros começam a ameaçar sua escola. Para 
enfrentá-los, ele deve aprender Jumon-go (japonês). A história segue o 
modelo da jornada do herói, que é apresentada na forma de HQ. A cada 
fase, o jogador aprende um grupo de até cinco novos kanas (caracteres), 
que deverão ser desenhados na tela na ordem e no formato corretos 
para eliminar a onda de monstros que se aproxima. Saiba mais: (www.
institutonetclaroembratel.org.br).

J - Estágio em Clientes
O Santander Brasil oferece mil oportunidades de estágios em pequenas 
e médias empresas clientes do Banco em todo o País. Uma bolsa auxílio 
estágio será paga pelas empresas clientes e o Santander apoiará com 
uma bolsa educação para que o estudante universitário aplique esses 
recursos em seu crescimento educacional/profissional. Cada parte arca 
com R$ 500, totalizando R$ 1 mil para o estudante. As pequenas e médias 
empresas clientes do Banco que desejam ter um estagiário podem se 
inscrever no site (www.programaavancar.com.br), na aba Conexões. Já 
os universitários interessados, podem consultar as vagas no site (http://
programauniversitario.universia.com.br/).

O ICV-Tur – índice da 
pesquisa elaborada 
pela Confederação 

Nacional do Comércio 
(CNC), em parceria com a 
Cielo – registrou o melhor 
desempenho do setor desde 
2017, com aumento de 2,2% 
no faturamento real ante o 
ano anterior, totalizando R$ 
238,6 bilhões (acréscimo 
de R$ 5,1 bilhões). Foram 
criados 35.692 novos postos 
de trabalho, com alta de 
1,2%, em relação ao total 
de empregados do setor 
em 2018.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, explica que 
o setor de turismo acom-
panhou, no ano passado, 
a gradual recuperação da 
economia do País. “Como 
previsto, o faturamento do 
turismo acompanhou os in-
dicativos de alta em 2019, em 
sinergia com a performance 
esperada para a economia”, 

O turismo acompanhou, no ano passado, a gradual recuperação 
da economia do País.
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Alitalia está sob intervenção do governo desde maio de 2017.

A
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SAA administração extra-
ordinária da Alitalia, que 
está sob intervenção do 
governo há quase três 
anos, publicou o edital 
da licitação para vender 
a companhia aérea. A 
medida chega pouco mais 
de três meses depois do 
fracasso no processo de 
venda da maior empresa 
de aviação civil da Itália. 
Na ocasião, o consór-
cio liderado pela estatal 
Ferrovie dello Stato  não 
conseguiu chegar a um 
acordo para colocar sua 
proposta na mesa.

O grupo também incluía 
a americana Delta Air 
Lines, o Ministério da 
Economia e das Finanças 
e a holding italiana do 
setor rodoviário Atlantia, 
que acabou desistindo 
na última hora. O novo 
prazo para manifestação 
de interesse foi fixado 
em 18 de março, e o go-
verno passou a aceitar o 

O IBGE abriu as inscrições 
para o processo seletivo do 
Censo 2020. São 200 mil vagas 
temporárias para os cargos de 
agentes censitários municipais e 
agentes censitários supervisores, 
ambos de nível médio, e para 
recenseadores, que exige nível 
fundamental. As vagas são para 
todos os municípios do Brasil e 
as inscrições vão até o próximo 
dia 24, somente pela internet, 
pelo site (www.cebraspe.org.br/
concursos).

A taxa, no valor de R$ 35,80 
para as funções de nível médio 
e de R$ 23,61 para recenseador, 
pode ser paga em qualquer 
banco, casa lotérica ou pela in-
ternet. O trabalho será na coleta 
de informações do Censo 2020, 
com entrevistas aos moradores 
de todos os domicílios do país. 

A duração prevista dos con-
tratos será de três meses, com 
possibilidade de renovação. Os 
profissionais terão direito a férias 
e 13º salários proporcionais. Não 
há restrição para quem já prestou 
serviço temporário para o IBGE 
ou outros órgãos públicos.

No total, são 5.462 vagas para 
agente censitário municipal, com 
salário de R$ 2.100, e 22.676 
vagas para agente censitário 
supervisor, que vai receber R$ 
1.700 por mês. A vaga de agente 
censitário municipal de cada 
cidade será ocupada pelos me-
lhores colocados no concurso 
em cada município. Eles serão os 
responsáveis pela coordenação 
da coleta do Censo 2020 naque-
la cidade, enquanto os demais 
agentes irão supervisionar as 
equipes de recenseadores (ABr).

Licenciamento de 
veículos novos 
recua 1%

A Anfavea informou que o 
licenciamento de automóveis 
nos dois primeiros meses do 
ano recuou 1% em relação ao 
mesmo período de 2019. Foram 
licenciadas 394,5 mil unidades, 
ante 398,4 mil em 2019.

O presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, explicou 
que o padrão que se verifica há 
tempos é o de resultados me-
nos expressivos nos primeiros 
meses do ano. 

"O primeiro bimestre está 
dentro das nossas expectativas, 
aquele padrão que a gente ima-
ginava que poderia acontecer", 
disse. No período, também 
diminuíram as exportações e a 
produção de veículos. As redu-
ções foram de 11,2% e 13,4%, 
respectivamente. O Brasil fe-
chou fevereiro somando 58,2 
mil automóveis exportados 
e 395,9 mil produzidos pelas 
montadoras.

"Com a exportação, a gente 
continua passando dificulda-
des. Não teve nenhum fato 
que mudou o cenário", disse, 
destacando os decréscimos de 
exportações feitas ao México, 
Colômbia, Argentina e Chile. 
"A exportação continua sendo 
um desafio para o setor" (ABr).

Turismo no Brasil aumentou 
faturamento em 2,2%, em 2019

O turismo brasileiro aumentou seu faturamento e gerou mais empregos em 2019

avalia. O economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Antonio Everton Junior, ob-
servou que o faturamento do 
turismo ao longo da primeira 
metade de 2019 apresentou 
oscilações, influenciado pela 
incerteza do rumo da eco-
nomia e pelas dificuldades 
de aprovação da reforma da 
Previdência. 

Comportamento diferente 

acima de janeiro (R$ 22,0 
bilhões) e julho (R$ 20,2 
bilhões), indicando forte 
dinamismo do setor, princi-
palmente, no final de 2019”, 
destacou.

Há, hoje, 2,9 milhões de 
trabalhadores no setor, 
sendo 67% nas atividades de 
hospedagem e alimentação. 
De acordo com o economista 
da CNC Antonio Everton, a 
evolução do setor, no que se 
refere à empregabilidade, 
tem acompanhado o dina-
mismo do mercado de tra-
balho em geral. “Dos grupos 
desse segmento, o único a 
revelar diminuição das con-
tratações foi Transporte de 
Passageiros, em decorrência 
das demissões dos modais 
ferroviário e rodoviário”, 
explica o especialista, subli-
nhando que a região Sudeste 
também exerce liderança na 
abertura de postos de traba-
lho do setor (Gecom/CNC).

aconteceu a partir de agos-
to, quando as medidas de 
incentivo ao consumo com 
a liberação dos recursos do 
FGTS, a queda dos juros em 
compasso com estabilidade 
inflacionária e o aquecimen-
to do mercado de trabalho 
impulsionaram as vendas. 
“Interessante destacar que 
o faturamento em dezem-
bro (R$ 23,3 bilhões) ficou 

Governo italiano 
recua e admite 'fatiar' Alitalia

fatiamento da companhia 
aérea. A preferência será 
por propostas de compra 
do grupo como um tudo, 
mas o edital também prevê 
a divisão da Alitalia em três 
lotes: "aviação", "handling" 
(serviços em terra) e "ma-
nutenção". 

Ex-companhia de ban-
deira, a Alitalia foi priva-
tizada e hoje é dividida 
entre a holding Compag-

nia Aerea Italiana (CAI), 
com 51% das ações, e 
o grupo árabe Etihad 
Airways, com 49%. A 
empresa está sob inter-
venção do governo desde 
maio de 2017, quando 
quase fal iu devido a 
uma crise de liquidez, e 
se mantém viva graças 
a empréstimos públicos 
que totalizam 1,3 bilhão 
de euros (ANSA).

Censo 2020 abre 200 mil vagas para agentes


