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D - Cannabis Medicinal 
Pacientes e profissionais da área médica interessados em se aprofundar 
em questões relacionadas à cannabis para uso medicinal, contam com um 
Centro de Excelência Canabinoide (CEC) totalmente dedicado ao tema 
a partir da próxima segunda-feira (25). É quando será lançada a clínica, 
com estrutura física. Situada em São Paulo e pioneiro na América Latina, 
se torna referência global ao proporcionar bem-estar e qualidade de vida 
das pessoas, além de capacitar profissionais de saúde e contribuir para 
o desenvolvimento científico. É um dos primeiros empreendimentos da 
área de cannabis medicinal acelerados pela The Green Hub. Saiba mais 
em: (www.cecmedic.com.br).  

E - Ajuda a Empreendedores
A Escola de Administração de Empresas da FGV anuncia uma nova 
plataforma gratuita o ‘Ideia ao Negócio’, com o objetivo de ajudar 
no desenvolvimento de novos negócios. Trata-se de um conjunto de 
ferramentas para dar os primeiros passos na estruturação de um novo 
empreendimento. Conta com três blocos: a Ideação, com ferramentas 
que vão ajudar a repensar a essência, o foco do empreendimento; o 
segundo passo é o Desenvolvimento do Cliente, em launchpad, em que 
são compartilhadas as ferramentas para construir o negócio na lógica 
de Customer Development de Steve Blank; os Fundamentos do Negó-
cio apresentam todos os pontos essenciais para um plano de negócios. 
Verifique em: (http://ideiaaonegocio.com.br).

F - Transformação Social
O Consulado da Mulher, ação social da marca Consul, foi reconhecido 
pelo Prêmio Latinoamérica Verde como uma das melhores práticas de 
Sustentabilidade da América Latina, devido ao seu trabalho na transfor-
mação social. A entidade é uma certificadora com sede no Equador que, 
anualmente, premia e conecta as melhores práticas ambientais e sociais 
do continente latino americano. Neste ano, 2450 projetos foram inscritos 
e destes, 500 foram certificados. No Brasil, apenas 27 iniciativas foram 
reconhecidas, e o Consulado da Mulher integra este time, na categoria 
“Desenvolvimento Humano, Inclusão Social e Redução da Desigualdade”. 
Outras informações: (http://consuladodamulher.org.br/curso/home/). 

A - Iniciativas Verdes
A Prefeitura SP lançou a plataforma de mapeamento de iniciativas 
verdes. A iniciativa, que faz parte do programa Green Sampa da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico, objetiva fomentar negócios 
sustentáveis, tecnologias verdes e qualificação profissional, promovendo 
o desenvolvimento econômico sustentável do município. Na plataforma, 
o empreendedor cadastra a sua startup e apresenta a solução tecnoló-
gica que poderá contribuir com as problemáticas da cidade. Após isso, 
a Prefeitura identificará as demandas de empresas privadas e do setor 
público e cruzará com as soluções inovadoras de startups verdes. Mais 
informações: (www.adesampa.com.br/greensampa). 

B - Cabine para Desinfecção
O empreendedor e engenheiro Alaor Ferreira da Cruz Junior criou em 
sua startup, em Goiânia, uma máquina capaz de fazer a desinfecção 
de pessoas, roupas e equipamentos, para ser utilizada em empresas, 
estabelecimentos comerciais, espaços públicos, além de ambientes 
hospitalares. Em um formato de cabine, a Asepsis Machine, necessita 
apenas estar ligada em uma tomada de energia elétrica para que 60 
micropontos lancem jatos com uma mistura de hipoclorito de sódio 
e água, fórmula indicada pela OMS para promover em 15 segundos, 
a esterilização do que estiver em seu interior. A máquina está em 
conformidade com as especificações da NR12. Saiba mais em: (http://
asepsismachine.com.br).

C - Mentoria para PMEs
A Locaweb, uma das pioneiras em serviços digitais, lançou o projeto 
#JuntosNoDigital para ajudar pequenos e médios empreendedores a 
enfrentar a crise. A plataforma oferece cadastro para mentoria com 
especialistas da empresa e conteúdo aberto sobre presença no digital, 
finanças, e-commerce e marketing. “O momento pede criatividade e 
inovação, por isso, é essencial nos aproximarmos ainda mais dos clientes 
e da sociedade para fornecer as melhores informações e conteúdos, para 
juntos resistirmos a essa crise”, afirma Luís Carlos, Gerente de Marketing 
da Locaweb. O agendamento da mentoria pode ser realizado pelo link: 
(www.juntosnodigital.com.br). 

G - Combate ao Coronavírus
A Itaúsa, holding de investimentos que tem em seu portfólio empresas como 
Itaú Unibanco, Duratex, Alpargatas e NTS, fará doação de R$ 50 milhões 
para combater os efeitos do Coronavírus no País. As famílias Villela e Setubal, 
acionistas controladores da Itaúsa, também doarão outros R$ 50 milhões para 
contribuir com os esforços de combate à pandemia. A doação total  será des-
tinada ao programa ‘Todos pela Saúde’, projeto lançado em abril com doação 
de R$ 1 bilhão pelo Itaú Unibanco, com o objetivo de combater os efeitos da 
Covid-19 sobre a sociedade brasileira. Os recursos aportados no programa são 
administrados por um grupo de especialistas de diversos setores da saúde. 

H - Doações de Álcool
O Campari Group continua com a produção e doação de álcool 70% para 
as principais instituições de saúde de Pernambuco atuantes no combate 
ao novo Coronavírus. Iniciada em abril, a primeira doação de tonéis de 
mil litros foi realizada para cinco hospitais, mas, com a constante evolu-
ção do contágio do vírus e continuando o plano de fornecimento de três 
meses pela empresa, o reabastecimento já está acontecendo e três novas 
instituições também entraram na lista. Os hospitais beneficiados desde o 
começo da ação são os que têm atuado na linha de frente de combate à 
doença: Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço, 
Hospital da Mulher, Hospital Dom Élder Câmara e Instituto Materno Infantil. 

I - Expansão do Segmento
A Sumitomo Rubber do Brasil, empresa japonesa detentora das mar-
cas de pneus Dunlop e Falken, continua apostando no crescimento do 
mercado de caminhões e ônibus. A empresa acaba de implementar uma 
capacidade de produção de 1.000 pneus por dia no país, mais cedo do 
que o planejado, considerando a importância do mercado de pneus para 
caminhões e ônibus no Brasil. Desde 2019, a Dunlop investe na produção 
nacional para o segmento de veículos pesados, com o objetivo de garantir 
um fornecimento maior de pneus para caminhões e ônibus voltados ao 
mercado brasileiro e, desta forma, minimizar os riscos ligados à importa-
ção desses produtos. Outras informações: (www.dunloppneus.com.br). 

J - Saúde e Bem-estar
Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a manutenção de uma alimen-
tação balanceada e saudável é imprescindível para o equilíbrio nutricional 
e de todas as funções do corpo humano, incluindo o fortalecimento do 
sistema imunológico. Com o objetivo de promover mais saúde e bem-estar, 
a Sodexo Benefícios e Incentivos, referência em serviços que levam mais 
qualidade de vida às pessoas e às organizações, acaba de lançar um E-book 
especialmente elaborado com orientações sobre alimentação e que ajudam 
a manter o organismo saudável, atuando também como uma maneira de 
proteção contra o novo Coronavírus. A publicação está disponível no site: 
(https://www.sodexobeneficios.com.br/qualidade-de-vida/viver-bem/).

A segurança das 
crianças precisa de 
atenção especial 

durante a quarentena

Na última seguda-
feira (18), foi 
comemorado o 
Dia Nacional de 
Enfrentamento ao 
Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes

Essa data foi criada 
para ser um alerta 
sobre a vulnerabili-

dade dos menores frente 
aos riscos de abusos e ex-
ploração e hoje, em meio 
à quarentena forçada pela 
pandemia da Covid-19, 
ganha uma importância 
ainda maior. Pode parecer 
um contrassenso, mas é na 
intimidade do lar onde as 
crianças estão confinadas 
que reside também o maior 
risco de abusos sexuais 
contra elas.

Em 2019, o Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos apre-
sentou relatório afirmando 
que quase 90% dos casos 
de violência sexual contra 
crianças e adolescentes são 
registrados no ambiente 
familiar. Em 2018, o Disque 
100, telefone do ministério 
para atender casos dessa 
natureza, recebeu 17.093 
denúncias de violência 
sexual contra crianças e 
adolescentes. 

Desse total, 13.418 de 
abuso e as demais direcio-
nadas à exploração sexual. 
Pelos registros, 73,4% das 
vítimas foram meninas e 
18,6% meninos. Os outros 
percentuais não continham 
identificação do sexo. Mas 
isso não significa que existe 
um perfil de risco. A violên-
cia sexual contra a infância 
pode atingir a todos, sem 
distinção de gênero ou 
condição social. Sem a de-
núncia, é impossível para a 
polícia saber o que ocorre 
dentro de cada lar. 

Por isso, a prevenção 
assume papel ainda mais 
importante. É preciso ter 
atenção redobrada sobre 
as crianças. Mudanças de 
comportamento e humor 
podem ser indícios de que 
algo não vai bem. Também 

é fundamental ensinar às 
crianças desde cedo sobre 
a necessidade de proteger 
seu corpo. Abraços e beijos 
em outras pessoas, mesmo 
que conhecidas, não devem 
ser forçados. Outro fator 
aumenta o risco na quaren-
tena, a internet. 

Mesmo que a criança es-
teja protegida em ambiente 
seguro, o perigo pode estar 
nas mãos dela, no smar-
tphone. Utilizada como en-
tretenimento, a rede expõe 
as crianças aos criminosos. 
Eles podem entrar em 
contato via redes sociais e 
estar cometendo abuso com 
mensagens impróprias ou 
solicitando o envio de fotos, 
por exemplo. A criança pode 
estar sendo vítima silencio-
samente mesmo sentada no 
sofá, ao lado dos pais. 

Na Espanha, por exemplo, 
foi registrado aumento de 
25% nos downloads de ma-
terial pornográfico infantil 
em março, segundo dados 
divulgados pela Europol. 
Essa é uma atividade cri-
minosa que, como o vírus, 
coloca todo o mundo em 
risco, independente de 
distâncias ou fronteiras. 
Para evitar, os pais devem 
orientar bem seus filhos 
sobre os perigos de conta-
to com desconhecidos na 
internet e, periodicamente, 
verificar seus celulares e 
computadores. 

Quando os cuidados não 
impedem o crime, todos 
que tiverem conhecimento 
de casos de violência contra 
crianças ou adolescentes 
podem denunciar pelo Dis-
que 100. Vizinhos, amigos 
e familiares não podem se 
omitir. Todas as delegacias 
de polícia do Estado de São 
Paulo estão aptas a receber 
as denúncias e agir. 

Se tiver conhecimento de 
um caso de violência, rom-
pa o isolamento, coloque 
uma máscara e vá até uma 
delegacia. A segurança de 
nossas crianças pode de-
pender disso.

 
(*) - É presidente do Sindicato 

dos Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo.

Raquel Kobashi Gallinati (*)Levantamento feito 
pelo IBRE/FGV aponta 
que 53,5% dos 1300 

consumidores consultados 
afirmam que sua família so-
freu algum tipo de impacto 
em seus trabalhos - quase 
metade desses (43,9%) ficou 
impedida de trabalhar em 
virtude do isolamento social. 
Os efeitos atingiram mais as 
famílias de menor renda, que 
ganham até R$ 2.100: 20,6% 
delas foram afetadas.

Outros 24,9% tiveram re-
dução salarial proporcional 
à jornada de trabalho, 14,7% 
informaram que pelo me-
nos um membro da família 
teve o contrato de trabalho 
suspenso, e 12,7% citaram 
que uma pessoa do núcleo 
familiar amargou a demis-
são. O resultado justifica a 
queda no consumo: 78,3% 

Os efeitos atingiram mais as famílias de menor renda.
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A cidade de Wuhan, na Chi-
na, onde foram registrados 
os primeiros casos do novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2), 
proibiu a caça, a venda e o 
consumo de animais selva-
gens pelos próximos cinco 
anos. Segundo comunicado 
divulgado na quarta-feira 
(20), as novas normas já 
têm efeito imediato e são 
estruturadas em 10 pontos 
principais. A ideia é que 
com isso seja mais difícil 
conseguir qualquer tipo de 
licença para a venda desse 
tipo de carne.

Entre as justificativas para 
a decisão, estão a proteção 
da fauna selvagem em vias de 
extinção, a proibição da caça 
aos animais e o reforço de 
campanhas educativas e pu-
blicitárias sobre a proteção 
dos bichos. Só serão permi-
tidos os abates dos animais 

Há a suspeita de que o mercado público de Wuhan tenha sido o 
primeiro local de transmissão do novo coronavíru.
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Segunda parcela 
do 13º para 
aposentados e 
pensionistas

O INSS começa, na pró-
xima segunda-feira (25), a 
pagar o 13º de aposentados 
e pensionistas. O depósito 
da segunda parte desse 
abono anual será realizado 
no período de 25 de maio a 
5 de junho. A antecipação 
do 13º é uma das medidas 
anunciadas pelo governo 
federal para o enfrenta-
mento da pandemia da 
Covid-19.

Segundo o Ministério da 
Economia, em todo o país, 
35,8 milhões de pessoas 
receberão seus benefícios 
de maio. O INSS injetará na 
economia um total de R$ 
71,5 bilhões. Desse total de 
pagamento referente a maio, 
30,8 milhões de beneficiários 
receberão a segunda parcela 
do 13º, o equivalente a R$ 
23,8 bilhões (ABr).

A prévia da Sondagem da Indústria 
de maio sinaliza avanço de 2,4 pontos 
do Índice de Confiança da Indústria 
(ICI) em relação ao número final de 
abril, para 60,6 pontos. Essa leve 
alta da confiança é resultado de uma 
reavaliação das expectativas dos 

empresários para os próximos três e 
seis meses. O Índice de Expectativas 
apresenta variação de 4,6 pontos, 
para 54,2 pontos, o que seria uma 
devolução de 10% da perda sofrida 
em abril. O Índice de Situação Atual 
aponta estabilidade, passando de 67,4 

pontos, para 67,7 pontos. O resultado 
preliminar de maio indica recuperação 
de 3,7 pontos percentuais do Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada da 
Indústria (NUCI), para 61,0%, ainda 
se mantendo em patamar muito baixo 
em termos históricos (AI/FGV).

Pandemia já afeta trabalho 
de 53,5% das famílias

A maior parte das famílias brasileiras já sente mais de perto os efeitos da pandemia no dia a dia
empresas prestadoras de 
Serviços e 59,6% das em-
presas de construção. No 
comércio, apenas 26,6% 
das empresas passaram a se 
utilizar deste artifício.

Ainda analisando o setor 
de Serviços, em que 45,8% 
das empresas reduziram o 
pessoal, os segmentos mais 
afetados foram os serviços de 
alimentação (64,7%), trans-
porte rodoviário (57,5%) 
e serviços de alojamento 
(57,1%). Mas em outros 
setores, alguns segmentos 
reduziram seu quadro de 
funcionários com ainda 
maior frequência. Foram os 
casos de empresas produ-
toras de couros e calçados 
(68,3%), na indústria, e na 
construção de edificações 
não residenciais (61,9%) - 
(AI/FGV).

responderam que só estão 
comprando produtos e ser-
viços essenciais, percentual 
um pouco mais baixo que em 
abril (79,1%). Nesse quesi-
to, as famílias mais pobres 
também sofrem mais: 89% 
delas consomem somente o 
essencial.

O estudo também con-
sultou 2528 empresas com 

o objetivo de compreender 
como estavam se adaptando 
à nova fase de isolamento 
social. Em todos os seto-
res, exceto no Comércio, a 
maioria afirmou ter adotado 
parcial ou integralmente o 
home office como uma das 
estratégias para enfrentar o 
período, adotado por 80,4% 
das indústrias, 68,6% das 

China veta consumo de animais 
selvagens em Wuhan

selvagens caso a finalidade 
seja a “pesquisa científica, 
o controle da população e o 
monitoramento de doenças 
epidemiológicas”.

Apesar de ainda não se saber 
qual animal fez o chamado 
“salto de espécie” do novo 
Coronavírus, há uma grande 
suspeita de que a transmissão 

tenha ocorrido em um mer-
cado público de Wuhan. Um 
estudo recente descartou 
que o pangolim, um mamí-
fero muito consumido na 
Ásia, teria sido responsável 
pela transmissão, mas ainda 
há suspeitas sobre morcegos 
ou outros animais selvagens 
(ANSA).

Prévia da Sondagem da Indústria sinaliza avanço


