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D - Cursos Técnicos
A Prefeitura de São Paulo anunciou o vestibular que abre 540 vagas para 
seis cursos técnicos na área da saúde promovidos pela Escola Makiguti. A 
unidade localizada na zona leste da cidade recebe inscrições até o próximo 
dia 25. O vestibular oferta 540 vagas para seis cursos na área da saúde, 
sendo eles: análises clínicas, cuidados com idosos, farmácia, gerência em 
saúde, saúde bucal e hemoterapia. Ao concluir a capacitação, o aluno recebe 
duas certificações, de níveis auxiliar e técnico, válidos em todo o território 
nacional. É necessário ter concluído ou estar cursando o último ano do 
ensino médio. Inscrições e entregas de documentos, bem como o edital 
na íntegra e o modelo de redação, no link: (https://bit.ly/makiguti2020) 

E - Insumos para Saúde  
Ontem (1), o Secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado 
de São Paulo, Júlio Serson, reuniu-se, por meio de videoconferência, com 
o Embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, a Consul-Geral da China 
em São Paulo, sra. Chen Peijie, e demais autoridades para receber de Zhao 
Jianqiang, presidente da CTG International, chairman e presidente da CTG 
Brasil, uma das maiores empresas de energia do mundo, a doação de R$ 7,5 
milhões em equipamentos para a Saúde. Foram entregues 105 monitores de 
sinais vitais, 17 respiradores e 10 desfibriladores vindos da China. Já foram  
foram doadas 60 mil máscaras cirúrgicas e 500 uniformes de proteção pela 
Província de Guang Dong, 6 mil máscaras de proteção pela Gree Elétric do 
Brasil e outras 150 mil máscaras cirúrgicas pelo banco ICBC.

F - Pauta do Agronegócio
Chegando à quinta edição em 2020, o Prêmio Alltech de Jornalismo 
segue em seu objetivo de estimular e valorizar um dos mais importan-
tes segmentos jornalísticos no país: as produções sobre o agronegócio. 
Cada jornalista poderá inscrever até cinco trabalhos publicados entre 
26 de março de 2019 e 18 de junho de 2020, independente da mídia 
(televisão, rádio, revistas, impresso ou online). Não há limitação de 
inscrições por empresa representada. O formulário de inscrição, assim 
como o regulamento completo, está disponível no site (https://go.alltech.
com/br/premiojornalismo2020).

A - Profissionais da Saúde
A ViaMobilidade concessionária responsável pela operação e manutenção 
da Linha-5-Lilás de metrô, convida os profissionais da saúde a participa-
rem do projeto “Heróis da Saúde”. Os interessados devem enviar, até o 
próximo dia 15, seus retratos nas estações/trens da Linha 5-Lilás ou em 
seus locais de trabalho para o e-mail (sustentabilidade.viamobilidade@
viamobilidade.com.br) com o nome completo, uma breve biografia e a 
descrição de momentos emocionantes presenciados durante o combate 
a COVID-19. As imagens selecionadas farão parte da mostra em cartaz 
na Estação Brooklin durante o mês de julho. Em agosto a exposição 
será na Estação Santo Amaro e em setembro, na Estação Campo Belo. 

B - Caminhões de Gás
O Chama iniciou no domingo (31), sua doação de 10 caminhões de  boti-
jões de gás para moradores da região da Brasilândia, bairro considerado 
o sétimo mais populoso da capital paulista e um dos que mais consomem 
botijão de gás na cidade. No total, serão 350 famílias beneficiadas, com 
a última entrega prevista para o próximo domingo (7/6). Executada em 
parceria com a Central Única das Favelas, a ação é mais uma iniciativa 
da empresa para reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo 
Coronavírus e reforça a participação do Chama no hall de empresas 
apoiadoras de causas sociais no País.  

C - Seleção Remota  
A Conta Zap, fintech que oferece transações financeiras e microcrédito 
por app e rede de mensagem nas mídias sociais como WhatsApp, tem 
oportunidades de trabalho nas áreas de marketing, financeiro, conta-
bilidade, controladoria, tecnologia e chatbot, há posições para todos os 
níveis de experiência. As etapas de seleção, contratação e imersão serão 
realizadas de forma remota e os candidatos devem enviar o currículo 
para o e-mail (vagas@contazap.com) com um breve resumo de sua 
trajetória. Vagas abertas: designer, designer digital, gestão de comuni-
dade, analista financeiro jr, contador pleno, contador sênior, controller, 
analista de tecnologia (jr, pleno e sênior), analista de infraestrutura e 
analista jr de chatbox.

G - Clínicas Populares 
O setor de clínicas populares no Brasil vem crescendo a cada dia. Com a 
superlotação no SUS e os planos de saúde caros, as clínicas se destacam 
por oferecerem atendimento médico com agilidade, qualidade e preço 
acessível, se tornando referências diante da crise de saúde nacional. Com 
12 anos de atuação no Rio de Janeiro, a rede Policlínica Granato passa 
a atuar sob o nome de Alba Saúde nas 5 unidades  (Tijuca, Madureira, 
Carioca Shopping, NorteShopping e Plaza Niterói), inclui também a 
nova clínica em Botafogo, totalizando 6 unidades. Outras informações: 
(www.albasaude.com.br).  

H - Facing the Giants 
Amanhã (4), acontece a 13ª edição do Seminário Facing The Giants, 
evento promovido pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, com 
transmissão ao vivo pelo YouTube e Instagram, às 19h. O encontro tem 
como característica apresentar o empreendedorismo com palestras 
objetivas e esclarecedoras, para que as pessoas tenham a oportunidade 
de gerar utilidades e benefícios para a sociedade - e inclusive montar 
os próprios empreendimentos. A programação começa às 17h, com a 
reunião de diretoria. O espectador poderá acompanhar ao vivo no link: 
(rebrand.ly/exito-youtube) ou através do perfil oficial do Instituto no 
Instagram (@exito.instituto). 

I - Junho Vermelho
O Hemocentro da Unicamp acab de lançar a campanha ‘Junho Vermelho’, 
em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho), 
data definida pelo nascimento no início do século passado de Karl 
Landsteiner, que descobriu os grupos sanguíneos ABO. A Campanha 
tem importância particular – além do inverno, quando caem as doações 
habitualmente, há outro desafio,  a pandemia, que levou ao isolamento 
social e que afeta a todos nesse momento. Tem como tema “#live, sangue, 
vida” e será levada às redes sociais, televisão, rádio e com iluminação 
de patrimônios públicos na cor vermelha.

J - Vagas Abertas em TI
Mesmo em meio ao isolamento social causado pela Covid-19, a Escale 
Digital (https://escale.com.br/) - startup que conecta consumidores com 
grandes marcas utilizando tecnologia e dados, tem crescido e está com 
vagas abertas em busca de profissionais que sonham em trabalhar no 
mundo digital. São mais de 15 vagas para as áreas de Tecnologia, Pro-
duto, Growth e Comercial. Nas últimas semanas, a empresa contratou 
mais de 20 novos profissionais. As vagas estão disponíveis na página: 
(escale.com.br/trabalhe-conosco).

Dois atores essenciais: 
o produtor rural 
e a agroindústria

A epidemia que 
assola o Brasil afetou 
amplos setores da 
atividade humana 
e desorganizou 
importantes segmentos 
da economia

Empresas e famílias fica-
ram devastadas por per-
das de ordem pessoal ou 

material. Um dos setores que, 
a todo custo, precisa continuar 
em operação é o de alimentos. 
Se faltar alimentos no País, 
nesse estágio da pandemia, o 
que está crítico ficará caótico. 
Dois atores trabalham tenaz e 
obstinadamente para garantir 
a produção de alimentos nos 
gigantescos volumes que o Bra-
sil e o mundo necessitam: os 
produtores rurais no campo e 
as indústrias de processamen-
to da matéria-prima vegetal e 
animal, nas cidades. 

Os primeiros produzem 
grãos, frutas, hortigranjeiros, 
leite e carne que as agroin-
dústrias processam e/ou in-
dustrializam e geram produtos 
acabados para consumo final. 
Duas longas cadeias produti-
vas brasileiras ganharam no-
toriedade mundial nas últimas 
décadas pela sua complexida-
de: a avicultura industrial e a 
suinocultura industrial. Elas 
são paradigmas do uso de 
tecnologia nas fases de campo 
e de indústria.

Essas duas cadeias traba-
lham no sistema de integração, 
uma parceria que há 60 anos 
une criadores de frangos e de 
suínos com as agroindústrias 
em território brasileiro. A in-
dústria fornece os principais 
insumos e o produtor participa 
com mão de obra e os recursos 
de sua propriedade. O sistema 
de integração levou bem-estar 
às famílias rurais e transferiu 
tecnologia aos criadores. O 
produtor rural repassa às em-
presas/agroindústrias os seus 
produtos na condição de ma-
téria-prima a ser processada e 
transformada no produto final. 

Graças a ela fortaleceu-se 
a economia dos municípios e 
fixou-se a família rural no cam-
po, amenizando o êxodo rural. 
Para evitar a disseminação 
do Coronavírus são adotados 
rígidos protocolos de produ-
ção no campo e nas fábricas. 
Os tradicionalmente rígidos 
procedimentos das indústrias 
de processamento de carne 
ficaram ainda mais rigorosos: 
medição de temperatura, uso 
de botas, paramentos espe-
ciais, jalecos, máscaras, tou-
cas, luvas, desinfecção de pés 

e mãos, distanciamento social 
etc. são rotinas do cotidiano 
desses trabalhadores.

Apesar de deter um elevado 
nível de segurança sanitária na 
produção rural e industrial, 
os frigoríficos entraram injus-
tamente na mira de críticas, 
fake news e uma campanha 
de desinformação de pessoas 
mal-intencionadas ou que 
desconhecem a dimensão e 
a complexidade desse setor 
da indústria de alimentos. O 
perigo é que, embalado nesse 
clima, alguns frigoríficos po-
dem ter  atividades paralisadas. 

Essa hipótese é assustadora, 
porque pode significar a perda 
de milhares de empregos, a 
falência de toda uma cadeia 
produtiva com milhares de 
produtores rurais e – o que é 
muito grave – a necessidade 
de sacrifício sanitário de mi-
lhões de aves e milhares de 
suínos. Isso, sem mencionar 
a decorrente escassez de ali-
mentos no mercado nacional. 
É imprescindível sublinhar 
que a indústria da carne vem 
garantindo extraordinários su-
perávits na balança comercial.

Devemos trabalhar para evi-
tar esse quadro. Os produtores 
rurais  precisam da indústria 
e a indústria não produz sem 
os criadores de aves e suínos 
etc.  Se os frigoríficos parali-
sarem, os produtores ficarão 
em situação delicada. Esses 
dois atores precisam conti-
nuar em ação para assegurar 
o abastecimento do Brasil. 
Produtor  e indústria mantêm 
essa exitosa parceria com a 
garantia do equilíbrio e justiça 
econômica de ambos os lados, 
fortalecendo a economia dos 
municípios e desenvolvendo 
o hinterland brasileiro. 

O sistema de produção em 
integração é um dos grandes 
responsáveis pelo padrão de 
excelência e de qualidade 
alcançados pelo Brasil. Graças 
a este sistema, o País ganhou 
competitividade, estandardi-
zação e padronização da pro-
dução, ampliando a presença 
brasileira no mercado mundial, 
chegando à liderança mundial 
nos embarques de carne de 
frango e ao quarto posto global 
nas exportações de suínos.

O que precisamos agora é 
permitir que os produtores e 
as agroindústrias produzam 
dentro das condições ideais 
em que já trabalham, sem exi-
gências descabidas ou ameaças 
constantes. O Brasil precisa 
desses dois atores.

(*) - É Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
SC (Faesc) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar/SC).

José Zeferino Pedrozo (*)

Influenciado pelos impac-
tos econômicos do novo 
Coronavírus, o Índice de 

Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), medido 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), regis-
trou em maio sua maior que-
da mensal desde o início da 
realização da pesquisa, em 
março de 2011. O indicador 
caiu 20,9%, em sua terceira 
retração consecutiva e, com 
94,5 pontos, atingiu o menor 
nível desde setembro de 
2016, chegando à zona de 
avaliação negativa (abaixo 
de 100 pontos) – o que não 
acontecia desde março de 
2017. Em relação ao mesmo 
período do ano passado, a 
redução foi de 22,8%.

Com 75 pontos, o indica-
dor que mede a satisfação 
dos empresários com as 
condições atuais apresentou 
retração mensal de 26,5%. 
Os comerciantes estão pes-
simistas, principalmente, 
com a economia. O item 

O cenário para os próximos meses é dramático para parte 
expressiva das empresas do comércio.
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A agropecuária apresen-
tou crescimento de 0,6% 
no primeiro trimestre de 
2020 em comparação ao 
quarto trimestre de 2019, 
conforme dados divulgados 
pelo IBGE sobre o PIB do 
país. O setor foi o único 
da atividade econômica 
nacional a crescer no perí-
odo analisado. Em relação 
a igual período do ano 
anterior, no caso primeiro 
trimestre, a agropecuária 
teve crescimento de 1,9%. 

“Este resultado pode ser 
explicado, principalmente, 
pelo desempenho de alguns 
produtos da lavoura com 
safra relevante no primeiro 
trimestre, como a soja, e 
pela produtividade, visível 
na estimativa de variação 
da quantidade produzida 
vis-à-vis a área plantada”, 
diz o IBGE. A ministra da 
Agricultura, Tereza Cristi-
na,  tem destacado as ações 
adotadas pelo para garantir 
o abastecimento interno de 
alimentos, as exportações 
dos produtos agropecu-
ários e o funcionamento 
sem interrupção da cadeia 

Desde janeiro de 2019, foram mais de 60 mercados abertos 
para os mais diversos produtos.
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Novo comunica 
renúncia ao 
Fundo Eleitoral  

O Novo comunicou ao TSE 
a renúncia ao Fundo Eleitoral 
de 2020. Estes recursos conti-
nuarão no Tesouro e poderão 
ser utilizados em benefício da 
população. O partido, nesta 
eleição, teria direito a R$36 
milhões em dinheiro público 
do Fundo Eleitoral para gas-
tar com campanhas políticas. 
Porém, o partido acredita 
que as campanhas devem ser 
financiadas, voluntariamente, 
por aqueles que acreditam nos 
candidatos que desejam apoiar. 

O dinheiro dos impostos deve 
ir para serviços essenciais, 
como educação, segurança e 
saúde. Em meio a uma gra-
ve crise econômica e fiscal, 
decorrente da pandemia do 
Coronavírus, estes recursos se 
tornam ainda mais importantes. 
Neste ano, o Fundo Eleitoral 
irá distribuir R$2 bilhões para 
financiar campanhas.

Estes recursos poderiam ser 
utilizados para adquirir mais 
de 20 mil respiradores - equi-
pamento essencial nos casos 
graves da Covid-19 -, comprar 
mais de 26 milhões de testes de 
Coronavírus, ou pagar o auxílio 
emergencial no valor de R$600, 
durante 3 meses, para 1 milhão 
de trabalhadores informais que 
perderam a renda devido à 
pandemia (AI/Caravelas).

Pandemia provoca maior queda 
da história nas vendas do varejo

Os comerciantes estão pessimistas, principalmente, com a economia

da crise provocada pela 
pandemia da Covid-19. “O 
isolamento social segue 
motivando a paralisação de 
empresas, fazendo com que a 
grande maioria tenha drásti-
cas reduções em seus fatura-
mentos, com riscos reais de 
encerrar suas atividades em 
definitivo”, ressalta Tadros.

De acordo com ele, mesmo 
com a injeção de liquidez, em 
diferentes ações, pelo Banco 
Central, o crédito está “em-
poçado” no sistema finan-
ceiro. “Os bancos ampliaram 
as provisões referentes à 
inadimplência, e, com isso, 
as empresas têm encontrado 
dificuldades para acessar 
os recursos. Sem crédito 
e nenhum tipo de auxílio 
emergencial, o cenário para 
os próximos meses é dramá-
tico para parte expressiva 
das empresas do comércio, 
um dos mais afetados entre 
os grandes setores da econo-
mia”, afirma o presidente da 
CNC (Gecom/CNC).

que mede este sentimento 
recuou 32,8% com relação 
a abril, registrando a maior 
redução na comparação com 
o mês anterior e atingindo 
62,5 pontos – o menor pa-
tamar desde setembro de 
2018. Além disso, para 67,2% 
dos entrevistados, a situação 
econômica atual está pior do 
que há um ano. É a maior pro-
porção de avaliação negativa 

desde novembro de 2018.
O presidente da CNC, José 

Roberto Tadros, reforça que, 
assim como aconteceu com 
os consumidores na última 
Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), a percep-
ção ainda mais pessimista 
dos comerciantes quanto 
ao nível atual de atividade 
econômica está diretamente 
relacionada ao alastramento 

Agropecuária é único setor com 
crescimento na pandemia

produtiva do agro durante a 
pandemia.

“Temos tido sucesso com 
isso porque, além da grande 
safra que foi colhida neste 
verão, temos tido a logística 
absolutamente normalizada. 
Portanto, além do abasteci-
mento dos 212 milhões de 
brasileiros, também temos 
conseguido cumprir a nossa 
missão de provedores de 
alimentos do mundo”, disse 
a ministra, ao participar 
de balanço das ações de 
combate aos impactos do 
Coronavírus.

O Governo tem atuado ain-
da na abertura de mercados 
para os produtos do agro 

brasileiro. Desde janeiro 
de 2019, foram mais de 60 
mercados abertos para os 
mais diversos produtos, 
como castanha-de-baru 
para Coreia do Sul, me-
lão para China (primeira 
fruta brasileira para o país 
asiático), gergelim para a 
Índia, castanha-do-Brasil 
(conhecida também por 
castanha-do-Pará) para 
Arábia Saudita e material 
genético. As exportações 
do agronegócio atingiram 
valor recorde em abril, ul-
trapassando pela primeira 
vez a barreira de US$ 10 
bilhões no mês (Fonte: 
Redação SI).


