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Caixa reduz juros e anuncia
R$ 33 bilhões para economia

Setor moageiro
garante o
abastecimento de
farinha de trigo

O Sindicato da Indústria do
Trigo no Estado de São Paulo
(Sindustrigo) reforça o comprometimento do setor em
garantir o abastecimento de
toda a cadeia, para assim dar
continuidade à missão de alimentar a população brasileira.
Os moinhos não têm medido
esforços para continuar em
operação, com foco em produzir
farinha de trigo com toda a segurança alimentar para atender
à demanda de seus clientes
- supermercados, atacados,
padarias, indústrias de massas,
biscoitos, pães industriais e
bolos, além dos demais canais
de food service e consumidores
em geral.
Os estoques de matéria-prima estão em bons níveis, o
recebimento de insumos e a distribuição de produtos seguem
normalmente e o Sindustrigo
mantém-se atento a eventuais
empecilhos, para ação imediata
junto aos órgãos governamentais. O setor moageiro paulista
empenha-se para auxiliar e
reforçar esse movimento, que
tem unido todos os elos da sociedade, em busca de superar
mais um desafio.
O comprometimento de todos
os colaboradores desta cadeia
refletirá na normalização do
abastecimento de alimentos,
não só no Estado de São Paulo,
mas em todo o Brasil. Fonte
e mais informações: (www.
sindustrigo.com.br).

provocada pelo

927, o banco suspendeu o
recolhimento do FGTS pelos
empregadores em março,
abril e maio. Quem não recolher pode parcelar o valor
em até seis vezes, tendo o
certificado de regularidade
do FGTS prorrogado por
90 dias.
A Caixa também anunciou
uma linha de capital de giro
para manutenção da folha
de pagamento das micro e
pequenas empresas. O banco
firmou parcerias para ampliação de linhas de crédito
e para o suporte a pequenos
negócios por meio do Sebrae.
A antecipação de recebíveis,
quando o comerciante recebe adiantado o valor de compras com cartão de crédito,
terá taxas reduzidas (ABr).

Movimento do Comércio
caiu 1,5% em fevereiro

O Indicador Movimento do
Comércio, que acompanha
o desempenho das vendas
no varejo em todo o Brasil,
cedeu 1,5% em fevereiro na
comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista.
Na avaliação acumulada em
12 meses, o indicador subiu
1,3%. Já em relação ao mesmo
mês de 2019, o varejo apontou
crescimento de 0,8%.
Nota-se que as concessões
de crédito com recursos
livres aos consumidores
mantiveram um bom ritmo
de crescimento nos últimos
meses, o que, somado ao nível
controlado de preços e ao resgate dos recursos do FGTS no
fim do ano passado, parecem
ter suportado o crescimento
interanual do movimento do
comércio até o momento.
Contudo, após iniciar o
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A Caixa reforçou, em R$ 33 bilhões, as linhas de crédito para enfrentar a crise
Coronavírus
dinheiro se somará aos
R$ 78 bilhões anunciados na semana passada, o que totalizará R$ 111
bilhões em recursos injetados.
Os R$ 33 bilhões adicionais
serão destinados a linhas de
capital de giro para empresas,
que ganharam reforço de R$
20 bilhões; para a compra de
carteiras (R$ 10 bilhões); para
o crédito a Santas Casas (R$
2 bilhões) e para o crédito
agrícola (R$ 1 bilhão).
Medidas fazem parte de ações para enfrentar coronavírus.
A Caixa também cortou
as taxas de juros do cheque reduzidos entrarão em vigor que o cliente pode ficar sem
especial para pessoa física, em 1º de abril para o cheque pagar as parcelas passou de
do parcelamento da fatura do especial e o cartão de crédi- 60 para 90 dias. A medida
cartão de crédito, de capital to. Para os demais produtos, abrange o crédito a pessoas
de giro, de empréstimos para as taxas já estão em vigor.
físicas, a pessoas jurídicas,
hospitais, para o Crédito DiOs juros do cheque espe- a hospitais e o crédito habireto ao Consumidor (CDC) cial passaram de 4,95% para tacional para pessoas físicas
e para o penhor. Os juros 2,90% ao mês. O período em e empresas. Conforme a MP

Cenário aponta para uma provável desaceleração do
movimento do comércio nos próximos meses.

ano com alta, em fevereiro o
indicador voltou a registrar
variação negativa na base mensal. Reflexo de um mercado de
trabalho bastante fragilizado
e com fraco crescimento da
renda, fatores que implicam
em aumento do endividamento
e comprometimento da renda
provocando queda no consumo
e maior risco de inadimplência.

Ademais, dadas as adversidades provocadas pela pandemia do novo Coronavírus,
pode-se esperar uma piora
no emprego e no nível de
consumo em 2020. Cenário
que aponta para uma provável
desaceleração da atividade
econômica e do movimento
do comércio nos próximos
meses (boavistascpc.com).

Como minimizar os
danos econômicos
causados pela pandemia
Paulo Baia (*)

Com o pedido de
quarentena em
diversos países, Angel
Gurría, secretáriogeral da OCDE,
informou que o
choque econômico
atual já é maior do
que a crise financeira
de 2008 ou a de 2001

F

alando mais especificamente do Brasil, a
preocupação econômica não é diferente. Por
aqui, os setores mais afetados, obviamente, são aqueles que devem parar as suas
atividades, basicamente, os
serviços não essenciais e
o comércio não eletrônico
de bens não essenciais. No
estado de São Paulo seguem
permitidos apenas sete
tipos de serviços: saúde pública e privada, transportes
públicos, abastecimento,
alimentação, segurança,
limpeza, bancos e lotéricas.
A indústria e a construção
civil seguem autorizadas a
operar, mas as empresas que
têm atividades paralisadas
certamente terão perdas de
receitas e poderão enfrentar
dificuldades de caixa para
pagar empregados e fornecedores. Neste cenário,
a melhor alternativa, tanto
para os serviços quanto para
comércio, é migrar suas
atividades para a internet.
Escolas, escritórios de contabilidade ou de advocacia,
psicólogos e outros serviços
podem buscar meios de
trabalhar online. O mesmo
vale para o comércio.
Para profissionais como
dentistas, academias e esteticistas, por exemplo, que
não tem como trabalhar pela
internet, é fundamental ter
acesso ao crédito bancário.

Entretanto, justamente
nestes momentos os bancos
podem ficar em situação
difícil, uma vez que, como
trabalham alavancados, o
aumento da inadimplência
pode levar a quebras bancárias. Então é crucial a ação
do Banco Central garantindo liquidez aos bancos.
Como nós podemos ajudar?
Em períodos como esse,
precisamos nos esforçar ao
máximo para pagarmos as
contas que podemos, pois
a economia é um tecido
integrado e, se os atores
econômicos adotarem uma
postura de cada um para
si, ou salve-se quem puder,
a recessão será muito mais
profunda.
Por exemplo, se muitas
pessoas atrasarem seus aluguéis, suas contas, pararem
de pagar escolas, academias
ou empregados domésticos,
estaremos gerando uma
cadeia de destruição de
renda que vai aprofundar
muito a recessão e tornar
a recuperação muito mais
difícil.
Por isso, quem já fez no
passado uma poupança para
os dias difíceis, deve seguir
consumindo normalmente,
pois ajudará na recuperação
da economia; quem não tem
poupança, mas tem renda,
deve cortar um pouco os
seus gastos para fazer uma
poupança, já que ninguém
sabe ainda até onde vai a
crise.
Por fim, quem tem dívidas
deve cortar todos os gastos supérfluos para pagar
rapidamente suas dívidas
e iniciar uma poupança.
Dessa maneira, todos juntos
e informados, será mais fácil
superar esse período.
(*) - É professor de Economia do Centro
Universitário FEI.

Governo lança ação 'Brasil não pode parar'

Em meio ao avanço da pandemia
do novo Coronavírus (Sars-CoV-2)
no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro
lançou uma campanha que defende
que o país "não pode parar". Em um
post publicado em sua conta oficial
no Instagram, o governo federal ecoa
a principal diretriz apresentada pelo
presidente Bolsonaro: isolar idosos

e grupos de risco e liberar as outras
pessoas.
"No mundo todo, são raros os casos
de vítimas fatais [sic] do Coronavírus
entre jovens e adultos. A quase-totalidade dos óbitos se deu com
idosos. Portanto, é preciso proteger
estas pessoas e todos os integrantes
dos grupos de risco, com todo cui-

dado, carinho e respeito. Para estes,
o isolamento. Para todos os demais,
distanciamento, atenção redobrada
e muita responsabilidade. Vamos,
com cuidado e consciência, voltar à
normalidade", diz o texto.
Segundo o jornal O Globo, o governo
também prepara um vídeo para ampliar a campanha. A iniciativa remete

a uma ação de marketing que viralizou
em Milão no fim de fevereiro, também
defendendo que a capital financeira
da Itália não podia parar. Na ocasião,
a campanha não foi preparada por
órgãos oficiais, mas teve o apoio público do prefeito Giuseppe Sala, que,
um mês mais tarde, reconheceria o
erro (ANSA).

G - Trabalho Remoto

A - Álcool para SP

Empresas como a ‘Natura &Co’ e o ‘Grupo São Martinho’, começam a
produzir 250 mil litros de álcool, 70% que serão doados para a Secretaria de Saúde do Estado com o objetivo de ajudar na prevenção do
novo Coronavírus e proteger a saúde de milhares de pacientes da rede
pública. O álcool, doado pelo ‘Grupo São Martinho’, será processado
e envasado na fábrica da Natura em São Paulo. Serão 50 mil litros
produzidos diariamente durante 5 dias consecutivos, distribuídos em
embalagens de 750 ml. Além disso, a ‘Coperalcool’ também anunciou
que vai doar 50 mil frascos de álcool em gel para instituições de segurança pública do Estado, como a PM, Polícia Civil, Polícia Científica e
Corpo de Bombeiros.

B - On-line Gratuitos

O SenacSP disponibiliza 24 cursos on-line gratuitos (extensão universitária e cursos livres) para pessoas que buscam aprimorar conhecimento
e aprender em casa. A iniciativa é um dos principais meios para o
desenvolvimento da comunidade, mesmo que em casa, considerando
o cenário do país de isolamento social. Disponíveis no portal (www.
sp.senac.br), entre os cursos de extensão universitária, com carga horária que varia de 40 a 60 horas, estão: Docência e Mediação Pedagógica
Online, Elaboração de Materiais Didáticos com Recursos Tecnológicos,
Gestão das Potencialidades Humanas e Avaliação de Desempenho,
Primeiros Passos para Empreender, entre outros.

C - Conserto de Respiradores

A General Motors está engajada na luta contra a Covid-19. Atuando
junto às autoridades, a empresa está liderando esforços conjuntos com
o ministério da Economia, Senai, Abeclin (Associação Brasileira de
Engenharia Clínica) e outras montadoras para unir uma força-tarefa
no conserto de todos os respiradores que não estão funcionando no
Brasil, por meio da Iniciativa + Manutenção de Respiradores. A ação
tem o intuito de aumentar o número de aparelhos disponíveis para
atender pacientes graves infectados pelo vírus Covid-19. A GM colocou sua expertise, instalações e força de trabalho voluntário técnico à
disposição das autoridades. Até o momento, já foram mapeados mais
de 3.000 respiradores que não estão em operação. Este número pode
ser ainda maior.

D - Estudar Na Prática

As restrições de circulação e o cancelamento de atividades de instituições de ensino têm impactado a vida de quem está investindo
em cursos para se desenvolver profissionalmente. Mas existem boas
alternativas disponíveis para que as pessoas possam continuar esse
processo sem ter que sair de casa. Referência nacional em formação
de lideranças, a Fundação Estudar acaba de lançar a "Trilha de Desenvolvimento", uma iniciativa do Estudar Na Prática, com conteúdos
exclusivos e gratuitos relacionados a competências fundamentais
para o mundo do trabalho atual. Os materiais estão reunidos em
cinco temáticas: Autoconhecimento, Liderança, Processos Seletivos,
Inteligência Emocional e Comunicação Interpessoal. Mais informações:
(http://napratica.org.br).

E - Jatos Leves

A Embraer Aviação Executiva anuncia a certificação tripla do novo
Phenom 300E – o jato single-pilot mais veloz e com maior alcance do mundo, capaz de atingir Mach 0.80 – por parte da Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Federal Aviation Administration (FAA) e da Agência Europeia para a Segurança da Aviação
(European Aviation Safety Agency – EASA). O novo Phenom 300E
é a versão aprimorada da série Phenom 300, jato executivo com o
maior número de entregas da última década. Com design moderno,
o melhor desempenho da categoria, conforto excepcional e excelente ergonomia, o novo Phenom 300E redefine o padrão para a
categoria de jatos leves.

F - Adiamento de Parcelas

A Ford anunciou uma ação emergencial para os clientes que financiaram a compra de um veículo pela Ford Credit. A marca oferece a
possibilidade de transferir para o final do contrato até três parcelas do
financiamento com vencimento a partir do dia 31 de março. Para estar
apto a essa condição não é necessário fazer nenhum tipo de comprovação
relacionada à saúde ou renda, basta estar em dia com os pagamentos. Os
clientes que desejarem aderir devem entrar em contato com a Central
de Atendimento da Ford Credit pelos telefones 4004-4581 (capitais
e regiões metropolitanas) ou 0800 722-4581 (demais localidades) e
manifestar a sua intenção.

A Zendesk, Inc., companhia focada em serviços de CRM, acaba de disponibilizar o Remote Support Bundle, um pacote de softwares e recursos gratuitos
projetado para ajudar equipes espalhadas a se manterem conectadas e continuar a fornecer suporte aos seus clientes. O Remote Support Bundle será
gratuito por seis meses para clientes e novos clientes, sem o compromisso
de uso contínuo. Ele provê ferramentas - como um add-on de colaboração
que permite que os agentes de suporte se comuniquem com outras equipes
através de canais como o Slack, por exemplo - para que empresas tomem
decisões rápidas e baseadas em dados, à medida que estabelecem novas
formas de trabalho remoto. Saiba mais em: (www.zendesk.com.br).

H - Respiradores para UTIs

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, doou
R$ 6 milhões à organização social Comunitas para a compra de respiradores hospitalares. Com esta iniciativa, só a EDP será a responsável
pela oferta de 25% de todos os respiradores necessários para atender
os leitos das UTIs dos hospitais públicos do estado de São Paulo, o mais
atingido pela crise do Coronavírus, nesta primeira fase de reforço. Os
respiradores artificiais são equipamentos essenciais para a sobrevivência
e recuperação de pacientes graves da Covid-19. Esses instrumentos serão
encaminhados a hospitais públicos indicados pelo governo, com intuito
de auxiliar a gestão pública no controle da pandemia.

I - PepsiCo Abre 500 Vagas

Líder no setor de alimentos e bebidas e ciente da sua responsabilidade com a
sociedade, a PepsiCo tem o compromisso de garantir o abastecimento de seus
produtos. Para isso, tem reforçado as medidas de segurança e amparo aos seus
funcionários, consumidores e clientes. A empresa anuncia ainda a abertura
de 500 vagas temporárias. Está contratando profissionais para: vendedores,
entregadores, auxiliar de produção, operador de produção, técnico de qualidade e de manutenção, auxiliar de logística, motorista carreteiro, analista de
controladoria, entre outras. Interessado deve acessar o link (https://staffing.
manpowergroup.com.br/search/?search=28412) e cadastrar o curriculo.

J - Máscaras em Solidariedade

Em um cenário de tantos desafios, a união é a grande arma secreta para
vencermos. Pensando nisso, a Arezzo&Co mobilizou fornecedores de
tecidos, fábricas e a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul para produzir 25 mil máscaras de proteção. A orientação técnica
para a produção das máscaras foi feita por responsáveis da Secretaria de
Saúde de Campo Bom. Os tecidos, doados por fornecedores da região.
Mais de 12 fábricas cederam seus maquinários para que um grupo de
voluntários produzisse o primeiro lote. E um fornecedor de embalagens
assumiu a organização em pacotes de 100 unidades. As máscaras serão
distribuídas pelas Secretarias de Saúde em Campo Bom, Novo Hamburgo
e pela Secretaria de Saúde do Estado do RS.
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