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D - Liberdade de Imprensa
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - Abraji e a Embaixada 
e os Consulados dos Estados Unidos convidam profissionais da mídia 
e alunos de jornalismo para participar, hoje (12), do seminário virtual 
“Liberdade de imprensa durante a pandemia”. Com palestrantes nacionais 
e internacionais, será dividido em três painéis temáticos entre 10h e 18h 
(horário de Brasília), seguidos de sessões de perguntas e respostas. Em 
pauta, alguns dos principais temas que preocupam e desafiam os profis-
sionais da mídia diante da crise global de saúde. Inscrições gratuitas no 
link: (https://congresse.me/eventos/liberdadedeimprensa)

E - Financiamento a Startups 
A Petrobras e o Sebrae lançaram o segundo edital do Programa Petrobras 
para Inovação – Módulo Startups, voltado a atrair soluções tecnológicas 
para bens e serviços de startups e pequenas empresas de todo país. O 
novo edital fornecerá até R$ 10 milhões para viabilizar a geração de ino-
vações com implantação efetiva nas operações da companhia. Poderão 
ser inscritos projetos nas seguintes áreas: tecnologias digitais, robótica, 
eficiência energética, catalisadores, corrosão, redução de carbono, mo-
delagem geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de água. Cada 
proposta poderá receber recursos da ordem de R$ 500 mil. Inscrições: 
(http://petrobr.as/conexoes-para-inovacao).

F - Doação de Parte do IR  
Pessoas físicas que desejam ajudar o Centro Infantil Boldrini podem 
fazer destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido para a insti-
tuição. O limite é de 3% do Imposto devido e o prazo para destinação é 
até o dia 30 de junho. O contribuinte não paga menos imposto, apenas 
permite que parte dele seja encaminhada diretamente para um fundo 
ou projeto, sem custo algum para o contribuinte. Após a realização da 
declaração do IR, o declarante que deseje direcionar parte do seu IR 
devido ao Boldrini deverá emitir DARF e encaminhar a cópia da guia 
paga para o e-mail (comunica@boldrini.org.br), para que  a entidade 
dê andamento aos trâmites seguintes junto ao FMDCA e desta forma 
obtenha o valor referente às destinações através do IR.

A - Jovens Empreendedores
A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para novo edital 
do Vai Tec – Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas que 
acelera e impulsiona negócios inovadores das periferias da cidade. 
O programa visa apoiar e desenvolver 24 projetos, com aporte finan-
ceiro de R$ 34.200,00 e aceleração de oito meses para cada negócio 
vencedor do edital. O negócio precisa ser inovador, ter viabilidade 
técnica e econômica para execução, além de apresentar potencial 
para se desenvolver. Inscrições e mais informações no site: (www.
adesampa.com.br).

B - Vagas de Emprego
O Zenklub, plataforma de bem-estar e saúde emocional, anuncia a 
abertura de vagas em posições de trabalho para Sales, Technology, 
Product, Customer Success e Customer Experience, em São Paulo e 
Lisboa, sedes da empresa nos dois países. Cada uma das vagas requer 
alguns pré-requisitos, que envolvem desde habilidades com ferramentas 
inovadoras até a aptidão para trabalhar em um ambiente acelerado e 
direcionado a resultados, como é o caso das startups. Além dos salários 
compatíveis aos níveis de exigência dos cargos e o tradicional benefício 
de plano de saúde, os profissionais terão ainda plano de assistência 
emocional. Para concorrer às vagas, basta fazer o cadastro por meio do 
link (https://zenklub.freshteam.com/jobs).

C - Projetos de Saneamento 
O Governo Federal autorizou a Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) a captar R$ 1 bilhão no mercado 
financeiro para obras do setor. As propostas de ampliação e melho-
rias para o abastecimento de água e a coleta de esgoto na Região 
Metropolitana, interior e litoral do estado foram enquadradas pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional como prioritárias. Com a 
medida, fica aberto o caminho para a emissão de debêntures incen-
tivadas – títulos privados de renda fixa que permitem às empresas 
captar dinheiro emprestado de investidores para financiar projetos 
na área de infraestrutura.

G - Manutenção de Emprego
A divisão Vision Care da Zeiss, referência mundial em tecnologia voltada 
à saúde dos olhos, lança campanha em apoio ao movimento #NãoDemita, 
que visa manter 2 milhões de empregos em meio à crise da Covid-19. A 
multinacional alemã convida as mais de 25 mil óticas no país a partici-
parem do movimento e, como incentivo, fará a doação de vouchers de 
tratamentos antirreflexo em lentes Zeiss selecionadas para cada ótica 
que aderir ao #NãoDemita. Para participar é necessário primeiro aderir 
ao movimento #Não Demita (www.naodemita.com/) e depois realizar 
um cadastrado no site (www.zeissnaodemita.com.b). 

H - Postos e Cashback 
A BR Distribuidora e a Ame Digital, fintech e plataforma mobile de negócios, 
fecharam parceria para oferecer uma nova forma de pagamento na rede 
de postos Petrobras e nas franquias BR Mania e Lubrax+. Com o aplicativo 
da Ame Digital, o abastecimento ganha agilidade, comodidade, segurança 
e ainda fica mais vantajoso para o consumidor, que passa a contar com o 
benefício docashback, ou seja, ele vai receber de volta em sua conta Ame, 
parte do valor pago pelo combustível, compras nas lojas de conveniência 
BR Mania e nos centros de serviços automotivos Lubrax+. Por meio da 
tecnologia de leitura de QR Code, os clientes realizem pagamentos sem 
contato físico. Mais informações: (www.amedigital.com). 

I - Mercado de Tecnologia
Com foco em capacitar mais pessoas (principalmente mulheres) para atuar 
na tecnologia, apresentar as profissões e principais passos para começar 
uma carreira em TI, o Hacking de Carreira será realizado entre os dias 18 de 
maio e 3 de julho. A capacitação será gratuita e online, transmitida através 
da plataforma da WoMakersCode, com aulas semanais, organizadas em 9 
módulos de conteúdo e planos de estudos. As participantes irão aprender 
sobre planejamento de carreira, preparação para processos seletivos, que 
têm uma alta demanda de contratação, como Cloud Computing, Inteligência 
Artificial e Cyber Security. Saiba mais em (https://womakerscode.org/carreira).

J - Novas Startups
O “Nexus - hub de inovação” do Parque Tecnológico São José dos Campos 
recebe  inscrições para o Batch#15, processo seletivo de novas startups. 
Podem participar desde empreendedores com ideias ainda no papel até 
startups já estabelecidas. Os candidatos passarão por duas etapas de 
avaliação: apresentação de modelo de negócio e poder de execução, 
além de workshops e pitch, apresentações rápidas da ideia e do negócio. 
O resultado será divulgado no dia 19 de junho, em todos os canais do 
Parque Tecnológico. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas 
e devem ser feitas pelo site (www.pqtec.org.br).

Pequenos produtores 
na guerra contra 

a pandemia 

Dentre os brasileiros 
que estão na linha de 
frente na verdadeira 
guerra travada 
contra a Covid-19 
incluem-se os 
pequenos produtores 
de alimentos

Eles cumprem missão 
crucial e decisiva 
para que os brasilei-

ros enfrentem o gravíssimo 
problema que afeta toda a 
humanidade. Seu trabalho, 
dificultado pelo abalo sofri-
do por todas as cadeias de 
suprimentos e dificuldade 
de escoamento da produ-
ção, tem se constituído 
num heroico esforço de su-
peração e tem sido crucial 
para a quase normalidade 
do abastecimento. 

Para se ter uma ideia do 
significado desses brasi-
leiros, somente no cha-
mado Cinturão Verde de 
São Paulo, no entorno da 
Região Metropolitana, são 
cerca de 12 mil pequenos 
produtores. Essa região 
produtora é responsável 
por 25% da produção na-
cional de verduras e por 
90% das verduras e 40% 
dos legumes consumidos 
na capital paulista. Sua 
proximidade com o maior 
mercado consumidor do 
País favorece o transporte, 
reduz as perdas e equilibra 
os preços. 

Todos esses atributos se-
rão ainda potencializados 
quando São Paulo tiver um 
novo e moderno entrepos-
to de hortifrutigranjeiros, 
em substituição ao da Ce-
agesp, na Vila Leopoldina, 
que está obsoleto e sem 
condições operacionais 
adequadas em termos de 
infraestrutura, logística, 
boas condições de traba-
lho e outros problemas 
hoje enfrentados pelos 
produtores e comerciantes 
permissionários. 

Porém, neste momen-
to de enfrentamento da 
pandemia, a prioridade é 
a vida, cuja essência é o 
alimento. Portanto, os pe-
quenos produtores, assim 

como os atacadistas e todo 
o pessoal do varejo da rede 
de abastecimento, trans-
portadores e comerciantes 
do setor têm realizado um 
trabalho essencial para 
toda a sociedade. 

No caso dos produtores, 
como de todos os que estão 
na linha de frente no com-
bate ao novo Coronavírus, 
é importante que tenham 
apoio em seu trabalho, que 
tem sido marcado por des-
prendimento, coragem e 
superação. Nesse sentido, 
seriam muito bem-vindas 
urgentes linhas de cré-
dito, adequadas ao perfil 
de cada um, com juros 
baixos e prazos alongados 
de pagamento, para que 
pudessem fazer frente aos 
problemas que começam 
a se verificar no fluxo de 
pagamentos. 

Outra medida relevante 
seria lhes garantir más-
caras, luvas e álcool em 
gel, em falta no mercado, 
para que também possam 
proteger-se do contágio. 
A realização de testes 
rápidos para constatar se 
o produtor e seus cola-
boradores com sintomas 
estão ou não com a doença 
é outra providência fun-
damental, não só para os 
cuidados com sua saúde, 
mas também para se aqui-
latar se estão imunizados, 
podendo assim trabalhar 
com tranquilidade e cum-
prir seu imprescindível 
papel. 

Esses guerreiros não po-
dem e não irão parar. Seu 
trabalho é parte expressiva 
da comercialização mensal 
de 283 mil toneladas ou 3,4 
milhões anuais de hortifru-
tigranjeiros na Grande São 
Paulo, também com refle-
xos no abastecimento do 
interior paulista e outros 
estados brasileiros. 

É pertinente, portanto, 
que, além do reconheci-
mento da sociedade, como 
já vem ocorrendo, tenham 
um mínimo apoio do setor 
público. 

(*) - É diretora de implantação 
do Nesp (Novo Entreposto 

de São Paulo).

Roseli Silva (*)

Os dados ainda não es-
tão consolidados mas 
refletem os danos ao 

setor do comércio atingido 
pela pandemia. Pesquisa 
realizada pela Alshop (Asso-
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping), apontou que 
93% dos lojistas já registra-
ram queda superior a metade 
do faturamento. 

Atualmente, só 81 dos 
577 shoppings do país es-
tão abertos em mais de 50 
municípios. No total o setor 
de shopping center empre-
ga cerca de 1,5 milhão de 
pessoas em pouco mais de 
105 mil lojas. “Só pedimos 
a igualdade de condições 
como já estabelecido com 
o setor de supermercados e 

Atualmente, só 81 dos 577 shoppings do país estão abertos em 
mais de 50 municípios.
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Aumenta o 
pessimismo com 
o mercado de 
trabalho. 

O Indicador Antecedente 
de Emprego (IAEmp) da 
Fundação Getulio Vargas 
despencou 42,9 pontos em 
abril, para 39,7 pontos. Essa 
é a maior queda mensal e o 
menor nível do indicador na 
série histórica iniciada em 
2008. Em médias móveis 
trimestrais, o IAEmp reforça 
trajetória decrescente ao 
cair 17,5 pontos, para 71,4 
pontos. 

“Os impactos da pandemia 
de Coronavírus se mostram 
cada vez mais fortes no 
IAEmp. O resultado do mês 
registra um aumento do 
pessimismo em relação ao 
mercado de trabalho. Os 
níveis recordes de incer-
teza tornam empresários e 
consumidores cautelosos, 
gerando uma deterioração 
das expectativas nos próxi-
mos meses”, afirma Rodol-
pho Tobler, economista do 
FGV IBRE. 

Todos os sete componen-
tes do Indicador, despenca-
ram em abril, com quatro dos 
sete indicadores recuando 
pelo menos em 50,0 pontos. 
O destaque do mês é para o 
indicador que mede as ex-
pectativas para os próximos 
seis meses e o indicador que 
mede a situação corrente 
dos negócios, ambos para a 
Indústria, que recuaram 76,3 
e 65,1 pontos, na margem, 
respectivamente (AI/FGV). 

Localizado no sudeste do 
campo de Búzios, no pré-
sal da Bacia de Santos, a 
210 km da cidade do Rio 
de Janeiro, o poço possui 
profundidade d’água de 
2.108 metros. Ainda em 
perfuração, já foram iden-
tificados 208 metros de 
reservatórios confirmando 
óleo com a mesma quali-
dade do que está sendo 
produzido hoje no campo. 
O petróleo, de ótima qua-
lidade e compatível ao que 
foi constatado em outros 
poços do campo, foi com-
provado por meio de testes 
realizados a partir de 5.400 
metros de profundidade.

O campo de Búzios está 
recoberto pelo maior volu-
me de dados sísmicos do 
tipo nodes do mundo, cuja 
tecnologia está entre as 

Plataforma da Petrobras na Bacia de Campos, litoral do RJ.

A Alitalia comunicou a suspensão dos voos 
programados para o mês de junho entre Rio de 
Janeiro e São Paulo e a capital da Itália, Roma.

Todas as pessoas com passagens reser-
vadas para as rotas afetadas devem entrar 
em contato com a Alitalia por telefone para 
reagendar ou obter reembolsos. A compa-
nhia aérea Neos Air fará um voo comercial 
especial entre São Paulo, Roma e Milão nesta 
quinta-feira (14), com passagens por 990 

euros. Essa possibilidade é voltada a todos 
aqueles cuja entrada na Itália é permitida, 
respeitando as condições de “absoluta 
urgência e necessidade” estabelecidas por 
decreto do governo em 26 de abril, como 
retornar para o próprio local de residência. 
Ainda que com limitações, Air France (Rio 
de Janeiro e São Paulo) e Lufthansa (São 
Paulo) continuam operando voos para a 
Europa (ANSA).

Lojistas de shopping registram 
R$ 27 bilhões em prejuízos

Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, os lojistas de shopping em todo o país que tiveram 
seus estabelecimentos fechados e registram prejuízo estimado em R$ 27 bilhões

segurança permitem uma 
flexibilização. 

Há estabelecimentos que 
vão fechar as portas de-
finitivamente na próxima 
semana sem esse diálogo 
ou, no mínimo, um plano de 
reabertura gradual”, alerta 
Nabil Sahyoun, presidente 
da Alshop. Na pesquisa feita 
com associados, mais da 
metade (52%) afirmou que 
irá depender da negociação 
com donos de shopping e a 
liberação de financiamento 
para não fechar as portas, 
enquanto 15% afirmou que 
irá fechar lojas ao longo deste 
ano. Entre os lojistas 79% 
afirmam terem encontrado 
dificuldade para obter crédito 
no mercado (AI/Alshop).

farmácias por dois motivos: 
os centros de compra são 
ambientes controlados, 
amplos com mais de 100 

mil  metros quadrados 
cada e limpos, e temos 
consciência de que adoção 
de rígidos protocolos de 

Petrobras faz novas descobertas 
em Búzios e Albacora
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mais modernas para cons-
trução de imagens tridimen-
sionais de alta resolução de 
reservatórios de petróleo, 
permitindo otimizar a pro-
dutividade e a rentabilidade 
do campo. A Petrobras é a 
operadora (90%) do consór-

cio no campo de Búzios, em 
parceria com CNOOC (5%) 
e CNODC (5%). Os volu-
mes excedentes do campo 
de Búzios foram adquiridos 
em leilão realizado em 6 
de novembro de 2019 (GI/
Petrobras).

Alitalia suspende voos de junho 
entre Brasil e Itália


