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D - Vagas de Logística
Com a necessidade do isolamento social, diversas compras que, antes 
eram feitas pessoalmente, agora são realizadas online e isso tem exigido 
mais das áreas de logística de diversas empresas. Neste mês, a Luandre 
conta 520 vagas disponíveis para este setor. Entre os cargos: Auxiliar 
de Movimentação; Representante de Logística; Auxiliar de Logística; 
Operador logístico I; Representante de envios; Líderes de Logística; e 
Coordenador de Operações. Os interessados devem se candidatar online 
por meio do site (candidato.luandre.com.br). O cadastro também pode 
ser feito via aplicativo de celular, disponível para sistemas android e ios.

E -  Ventilador Pulmonar
Vick, marca referência em produtos que combatem os sintomas de 
gripe e resfriado da P&G, anuncia doações que visam contribuir para 
a saúde e bem-estar daqueles que estão enfrentando a Covid-19. A 
marca está apoiando o Projeto do Ventilador Pulmonar INSPIRE, 
realizado pela Escola Politécnica da USP, com a compra de um pul-
mão artificial, e destinando R$ 10 milhões em itens de toda a sua 
linha para hospitais e UPAs de São Paulo e Rio de Janeiro, a serem 
manipulados e utilizados pelos profissionais de saúde. Vick colaborou 
no financiamento para a compra de um dispositivo que simula em 
laboratório o funcionamento de um pulmão humano. O equipamen-
to é essencial para aferir e apoiar o desenvolvimento de aparelhos 
respiratórios (br.pg.com/covid19/).  

F - Tentativas de Fraudes
Levantamento da ClearSale, empresa líder em soluções antifraude nos 
mais diversos segmentos, aponta aumento de 18% nas tentativas de 
fraudes no primeiro mês de isolamento, totalizando R$ 69 milhões de 
fraudes evitadas. O segmento de Drogarias foi um dos que teve a maior 
tentativa de fraudes no período, com alta de 60%. O estudo também 
aponta que os novos compradores que passaram a usar o e-commerce na 
quarentena compram 85% mais, utilizando o canal com mais frequência. 
. É importante que as pessoas fiquem atentas com o compartilhamento 
de seus dados pessoais na internet e tomem cuidado  ao clicarem em 
links desconhecidos. Saiba mais: (https://br.clear.sale).

A - Enciclopédia do Futebol
“Tu em campo parecia tantos e, no entanto, que encanto! Eras um só: 
Nilton Santos”. Com esta frase do jornalista Armando Nogueira foi re-
lançado o site de quem é considerado como o maior lateral-esquerdo de 
todos os tempos, ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira. Se vivo fosse, 
o eterno Enciclopédia do Futebol completaria 95 anos. Para celebrar 
a data do nascimento do craque, que batiza ao estádio do Botafogo, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro, o site  ganhou uma repaginação, projeto 
idealizado e realizado por colaboradores, amigos e fãs. Relembre em: 
(www.niltonsantos.com.br).

B - Área da Saúde 
Pensando em todos os profissionais que não podem aderir ao 
isolamento social e estão diariamente arriscando suas vidas, na 
linha de frente do combate ao novo Coronavírus, o Centro Univer-
sitário Internacional Uninter está disponibilizando para o público 
geral quatro novos cursos de extensão gratuitos. São eles: “Boas 
práticas em domicílio: Prevenção e convivência com o Coronavírus 
e outros microrganismos”; “Boas Práticas na manipulação de 
alimentos”; “Emergências Respiratórias: Ventilação Artificial”; e 
Boas Práticas Farmacêuticas frente à Pandemia do Coronavírus”. 
Outras informações: (http://www.uninter.com/extensao/eventos/
cursos-gratuitos-covid-19).

C - Segurança da Informação
A NetSecurity, empresa especializada em serviços gerenciados 
de Segurança da Informação, promove amanhã (20), com início 
marcado a partir das 10h, painel online e gratuito que irá debater 
como os três pilares da Segurança da Informação (Integridade, 
Confidencialidade e Disponibilidade) estão relacionados à nova 
realidade ocasionada pela pandemia da Covid-19. Em debate: pro-
teção de dados, privacidade das informações, LGPD, entre outros 
tópicos que ganharam ainda mais relevância para a manutenção 
dos negócios nesse momento delicado em que o país se encontra. 
Os interessados em participar podem se inscrever pelo link: (bit.
ly/2Wws9U4).

G - Apoio à Cultura
A Vivo lançou a plataforma Vivo Cultura, reforçando seu apoio à cultura no 
País e propondo uma aproximação entre quem consome e quem produz 
arte, por meio da realização de experiências diferenciadas e desenvolvi-
mento de conteúdos exclusivos. A cultura promove empatia, reflexão e 
aproximação. Acima de tudo, a cultura é feita por pessoas, para pessoas. 
Se não chega ao outro, ela não cumpriu sua função. Quando a gente se 
aproxima da cultura, se aproxima das pessoas. Nosso palco agora fica 
ainda mais próximo, porque o espetáculo não pode parar. O acesso se dá 
pela plataforma Vivo Cultura no Instagram (www.instagram.com/vivo.cul-
tura), onde o público será convidado a conhecer, refletir e discutir temas 
relacionados ao teatro, aos museus e às artes plásticas sem sair de casa. 

H - Negócios Digitais
A Enext, empresa do grupo WPP focada em soluções para negócios digitais, 
está com dez oportunidades abertas para integrar o seu time. O comércio 
eletrônico tem se tornado a melhor alternativa para manter as orientações 
de isolamento social diante da pandemia, e o aumento significativo nas 
vendas online de seus clientes abriu a necessidade de contratar novos 
talentos. Todo o processo seletivo será feito a distância e o trabalho, a 
princípio, será em home office. Após o período de quarentena, o local de 
trabalho será no escritório da empresa, em São Paulo. Para se cadastrar, 
os candidatos devem acessar o site da empresa: (https://enext.gupy.io/).

I - Estudantes na Alemanha
O governo alemão está oferecendo apoio financeiro a estudantes brasileiros. 
Devido à Covid-19, muitos estudantes perderam os empregos com os quais 
financiavam sua estadia na Alemanha. Três de cada quatro estudantes es-
trangeiros na Alemanha trabalham enquanto estudam e tiveram sua renda 
seriamente afetada pela pandemia. Nesse contexto, a Ministra da Educação 
e Pesquisa alemã, Anja Karliczek, anunciou a criação de um programa de 
empréstimos estudantis sem juros para assegurar a continuidade de seus 
estudos. De acordo com o portal (www.mygermanuniversity.com), quase 
400.000 estudantes internacionais estão matriculados em universidades 
alemãs, um número que tenderá a aumentar nos próximos anos. 

J - Congresso de Contabilidade
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) informa que o 21° Congresso 
Brasileiro de Contabilidade está cancelado. A medida, segue recomendações 
nacionais e internacionais e faz parte das ações de combate e de controle 
à pandemia da Covid-19. O encontro estava marcado para o período de 15 
a 18 de novembro, em Balneário Camboriú, e previa reunir cerca de 6 mil 
profissionais e pesquisadores da área contábil, bem como expositores. O 
Conselho fará o ressarcimento do valor das inscrições pago pelos congressis-
tas. As orientações sobre o ressarcimento serão divulgadas oficialmente pela 
entidade organizadora do evento, a Fundação Brasileira de Contabilidade.

A tecnologia da 
Certificação Digital a favor 

dos advogados 

Hoje, 70% das novas 
ações ingressam no 
Judiciário por meio 
eletrônico

No cumprimento de 
seu papel perante a 
sociedade e o Estado, 

os profissionais da advocacia 
somam cada vez mais às 
funções jurídicas recursos 
tecnológicos avançados, os 
quais contribuem para a 
eficácia de seu trabalho. 

Nem poderia ser diferente, 
pois os arquivos da maioria 
dos tribunais brasileiros 
já estão digitalizados e é 
crescente o volume de pro-
cessos, petições, recursos e 
trâmites realizados on-line. 
Hoje, 70% das novas ações 
ingressam no Judiciário por 
meio eletrônico, segundo 
dados do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 

Neste contexto, o Certifi-
cado Digital torna-se um alia-
do, especialmente durante a 
pandemia do Coronavírus. 
Isso porque, além de possi-
bilitar o peticionamento ele-
trônico e o acompanhamento 
de processos a distância, 
a tecnologia permite que 
documentos sejam assina-
dos pela internet com total 
validade jurídica assegurada 
pela legislação brasileira - e 
sem utilizar uma folha de 
papel sequer. 

Num momento em que 
as cidades estão em qua-
rentena, com grande parte 
da população trabalhando 
de suas casas, insistir na 
assinatura presencial não é 
só contraproducente, mas, 
também, um risco à saúde 
pública. 

Apesar de ser uma ferra-
menta quase que mandatória 
para a execução de deman-
das jurídicas em tempos de 
isolamento social, os demais 
benefícios que o Certificado 
agrega à rotina dos advoga-
dos - mesmo após o fim do 
confinamento - o tornam 

de fato, um braço direito 
dos profissionais. Além da 
utilização para acessar o 
PJ-e e outras plataformas 
governamentais, ele também 
pode ser aplicado em outras 
atividades rotineiras e, até 
mesmo, em sua vida pessoal. 

O Certificado pode ser 
usado no escritório para a 
formalização de contratos 
com clientes e fornecedores, 
além de facilitar a entrega do 
Imposto de Renda de Pessoa 
Física por meio da declara-
ção pré-preenchida. As van-
tagens? Redução de custos 
(com insumos para imprimir 
o documento, transporte e 
armazenamento, por exem-
plo), processos mais susten-
táveis e agilidade, ou seja: 
objetivos que quase todas 
as empresas e profissionais 
buscam para a manutenção 
de seus negócios. 

E para assinar digitalmente 
não é necessário instalar 
programas ou contratar 
softwares elaborados. Na 
verdade, é bem simples e 
leva poucos minutos. Basta 
que o profissional acesse um 
portal de assinaturas com o 
seu Certificado, submeta o 
documento a ser autentica-
do, assine e envie-o para os 
outros envolvidos no fluxo, 
se necessário. No meio físi-
co, às vezes, só a impressão 
dos documentos já é mais 
demorada do que o processo 
inteiro da assinatura digital. 

Se depender da Certifica-
ção Digital, nenhum escritó-
rio ou advogado fica parado 
em tempos de pandemia 
- ou, tampouco, continua 
a depender da morosidade 
das assinaturas físicas. É 
a tecnologia a serviço da 
Justiça e, portanto, desses 
profissionais fundamentais 
para a garantia do Direito 
de cidadãos e empresas em 
nosso país e no mundo. 

(*) - É diretor de Relações 
Institucionais da Certisign, a maior 
Autoridade Certificadora do País e 

Prestadora de Serviço e Suporte da 
Autoridade Certificadora da OAB.

Leonardo Gonçalves (*)

O ministro das Relações Exteriores da 
Itália, Luigi Di Maio, afirmou que o país está 
“pronto” para receber os turistas europeus 
a partir do próximo dia 3 de junho, quando 
caem as restrições de circulação por conta 
da nova fase de combate à pandemia. “Es-
tamos prontos a acolher em segurança os 
cidadãos europeus que querem passar as 

suas férias na Itália. As nossas estruturas 
estão prontas, preparadas e na vanguarda”, 
disse Di Maio aos seus homólogos europeus 
durante reunião ontem (18). O represen-
tante referia-se ao decreto assinado no 
domingo (17), pelo premier Giuseppe Conte, 
que volta a permitir a circulação de pessoas 
por motivos não essenciais tanto entre as 

regiões da Itália como de países da União 
Europeia, da área Schengen, de Andorra, 
Mônaco, San Marino e Vaticano. No entanto, 
continuam proibidas as viagens de e para 
outros países, “salvo por comprovadas ne-
cessidades de trabalho, de absoluta urgência 
ou por motivos de saúde”, além dos casos 
de retorno à residência (Ansa).

Recém-inseridas por de-
creto do governo federal na 
lista de “serviços essenciais” 
que podem ser reabertos 
durante a pandemia, as 
atividades de academias de 
esportes, salões de beleza e 
barbearias são verdadeiros 
dínamos da economia brasi-
leira. Entretanto, a maioria 
dos governadores e prefei-
tos já deixou claro que não 
concordam com o retorno 
desses estabelecimentos, em 
sua maioria micro e peque-
nos negócios, deixando-os 
em uma espécie de “limbo 
econômico”.

Para se ter uma ideia 
da força do mercado de 
serviços de academia de 
condicionamento físico, em 
2019 ele fechou com cerca 
de 18,5 mil empresas em 
operação, as quais fatura-
ram aproximadamente R$ 
8 bilhões, geraram 105 mil 
empregos diretos e massa 
salarial de 2,5 bilhões. 
Também no ano passado, 

Micro e pequenos negócios ficam 
numa espécie de “limbo econômico”.
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Com o isolamento so-
cial, consumidores 
transferiram o bar 

para dentro de casa: a venda 
de bebidas alcoólicas subiu 
93,9%, com 248,9 mil com-
pras realizadas. Os números 
são do Compre&Confie, 
empresa de inteligência 
de mercado focada em e-
commerce, que analisou o 
consumo de 24 de fevereiro 
(chegada do Coronavírus ao 
Brasil) a 3 de maio e com-
parou os resultados com o 
mesmo período de 2019. 

Além de comprarem mais, 
consumidores também es-
tão gastando valores mais 
elevados por pedido. O tí-
quete médio analisado pela 
companhia é de R$ 310,70, 

Consumidores também estão gastando 
valores mais elevados por pedido.
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Monitor do PIB 
aponta retração de 
1,0% no 1º trimestre

O Monitor do PIB-FGV 
aponta retração de 1,0%, na 
atividade econômica no 1º 
trimestre, na comparação 
com o 4º trimestre de 2019. 
Na análise mensal, a retração 
da atividade em março foi de 
-5,3%, em comparação a feve-
reiro. Na comparação intera-
nual a economia cresceu 0,3% 
no 1º trimestre e caiu 0,9% em 
março. A retração de 1,0% no 
1º trimestre expõe os enormes 
desafios que serão enfrentados 
no âmbito econômico no de-
correr de 2020. As medidas de 
isolamento social só vigoraram 
por cerca de 1/6 desse trimes-
tre (quinze dias de março) e 
já foram suficientes para que 
a economia apresentasse essa 
significativa queda. 

“A queda de 5,3% registrada 
em março, em comparação a 
fevereiro é a maior observada 
na série histórica do Monitor 
do PIB iniciada em 2000 e, ao 
que tudo indica, esse recorde 
de queda atingirá patamares 
mais negativos nos próximos 
meses. É inegável que o ano de 
2020 será marcado pela forte 
desaceleração econômica em 
decorrência da pandemia; 
passamos do lento ritmo de 
crescimento observado nos 
três últimos anos, à acelerada 
retração, que está apenas no 
início” afirma o coordenador 
do Monitor do PIB-FGV,Clau-
dio Considera (AI/FGV).

Vendas online de bebidas 
alcoólicas cresceu 93,9%

Um vinho para relaxar no fim de semana ou uma cerveja para se refrescar durante um dia quente são 
hábitos comuns dos brasileiros

sumidores estão deixando 
de utilizar a internet ape-
nas como alternativa para 
compra de produtos de uso 
diário para definitivamente 
adotar este canal para o 
‘novo normal’. Assim, será 
natural também que pro-
dutos perecíveis e bebidas 
alcoólicas passem a fazer 
parte da lista de compras on-
line dos brasileiros. O com-
portamento também pode 
ser reforçado por questões 
psicológicas desse período, 
como o aumento da sensação 
de incerteza e ansiedade”, 
explica o diretor executivo 
do Compre&Confie, André 
Dias. Fonte e mais informa-
ções: (www.compreconfie.
com.br).

valor 4,3% maior do que 
o mesmo período do ano 
anterior. Se depender das 
compras pela internet, o 
faturamento do setor vai de 
vento em popa: no período, 

atingiu R$ 77,3 milhões, 
aumento de 102,4% em 
relação ao mesmo período 
de 2019.

“Após várias semanas de 
quarentena, muitos con-

as cerca de 30 mil empresas 
de serviços de cabeleireiros e 
institutos de beleza brasilei-
ras faturaram R$ 4,7 bilhões, 
sendo responsáveis por 89,5 
mil postos de trabalho diretos 
e massa salarial de R$ 2,1 
milhões.

Todos estes números fazem 
parte de pesquisa inédita, 
encomendada pela Confede-
ração Nacional de Serviços 
(CNS), que mapeou estes dois 
segmentos levando em consi-

deração dados do IBGE, e do 
extinto Ministério do Traba-
lho. o presidente-fundador 
da CNS, o empresário Luigi 
Nese. O presidente-fundador 
da CNS, o empresário Luigi 
Nese, reforça que desde 
março muitos empreende-
dores já encerram definiti-
vamente suas atividades e 
milhares de trabalhadores 
foram demitidos. Fonte e 
mais informações: (www.
cnservicos.org.br).

Itália estará 
pronta para 

turistas 
europeus em 

junho


