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D - Prorrogação de Inscrições
Entendendo as dificuldades enfrentadas por conta do cenário mundial 
atual, o 26º Prêmio Abemd faz uma nova prorrogação do período de 
inscrições, agora para o próximo dia 18. A premiação será no dia 13 de 
agosto. Promovido pela Associação Brasileira de Marketing de Dados, 
tem como objetivo laurear as ideias mais inovadoras e os resultados  em 
marketing de dados nas categorias Campanha/Programa; Digital; CRM/
Loyalty e Call Center. Levando em consideração estratégia, planejamen-
to e criatividade, a premiação contempla com troféus de Ouro, Prata 
e Bronze os cases vencedores, além de suas premiações especiais. As 
inscrições podem ser efetuadas por meio do site (www.abemd.org.br/
premioabemd).   

E - Crédito para a Advocacia
A OABSP, a CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados) e o Bra-
desco anunciam o lançamento de linhas de crédito com condições 
exclusivas para os mais de 340 mil advogados inscritos e ativos na 
base da Ordem paulista. Além dessas linhas, o Banco disponibilizou 
abertura de conta diretamente pelo aplicativo do celular com isenção 
de 12 meses na cesta de serviços e pelo mesmo período no cartão de 
crédito. Entre as opções, uma linha de crédito pessoal sem garantia, 
com taxas a partir de 1,10% ao mês e prazo de 60 meses. O acesso 
a essas condições exclusivas deve ser feito pelo site da Caixa de 
Assistência (www.caasp.org.br). 

F - Olimpíada de Informática
Até o próximo dia 15, estão abertas as inscrições para a Olimpíada 
Brasileira de Informática (OBI). Neste ano, a prova será realizada de 
forma online, por meio de um ambiente virtual, no dia 16 de junho, 
das 16h às 18h. Para participar, os interessados devem preencher 
um formulário e entrar num grupo do Telegram, onde serão enviadas 
mais informações. O objetivo da OBI é estimular o interesse pela 
computação e por ciências em geral e proporcionar novos desafios 
aos estudantes, numa tentativa de incentivá-los a seguir carreiras 
nas áreas de ciência e tecnologia. Mais informações e inscrições: 
(olimpiada.ic.unicamp.br).

A - Energia Renovável
A Bayer, multinacional alemã com foco em Ciências da Vida, tem como 
meta global tornar-se carbono neutro até 2030. No Brasil,  algumas 
iniciativas podem ser utilizados como exemplo, com retornos positivos 
para a empresa e a sociedade. As unidades produtivas de sementes de 
milho das cidades de Uberlândia, Paracatu e Cachoeira Dourada, no 
estado de Minas, e em Santa Helena (GO), Campo Verde (MT) e Itaí 
(SP), têm seus processos sustentados por combustíveis de fontes reno-
váveis. Além da energia elétrica oriunda de fontes renováveis, durante 
o processamento do milho o combustível provido para as operações 
de certos equipamentos, vem do próprio milho, através da palha e do 
sabugo. Saiba mais: (www.bayer.com.br\0. 

B - Detecção de Temperatura 
Após as câmeras de reconhecimento facial, que facilitaram o controle 
e acesso a prédios comerciais e empresariais, as câmeras de segurança 
de detecção de temperatura se tornaram o novo investimento de em-
preendimentos e empresas. Essas câmeras termográficas conseguem 
indicar a temperatura da superfície da pele e fazer um alerta no caso 
de altas temperaturas. O aparelho pode ser fixo ou portátil. É possível 
detectar 30 pessoas por segundo, mesmo que todas estejam andando 
juntas. Não é preciso, por exemplo, que a pessoa fique parada em frente 
à câmera. Outras informações: (www.grupobrako.com.br).

C - Drive Thru D&D
O D&D Shopping, principal complexo de decoração da cidade, sente 
que o volume das transações on-line atingiu novos patamares e passa 
a oferecer para seus clientes o “Home Drive-Thru”. O cliente envia um 
whatsapp para a loja, escolhe o produto e forma de pagamento e combina 
a melhor data e horário para a retirada. O produto será higienizado na 
hora da entrega para que possa ser colocado no carro. O objetivo da 
ação é atender às reais necessidades de quem passou a entender que 
alguns itens de casa se fazem necessários, seja para seu trabalho home 
office, para os estudos ou até mesmo para os ambientes de convivência, 
como salas, cozinhas, quartos e lavanderias. Mais informações: (www.
dedshopping.com.br). 

G - Projetos Sociais
O Itaú Social prorrogou até 17 de julho as inscrições para o edital 
que destinará recursos para financiar projetos sociais que trabalhem 
pela garantia de direitos de crianças e adolescentes por meio da 
educação. Diante da pandemia do novo Coronavírus, as organizações 
da sociedade civil podem aproveitar esse momento para olhar para 
as necessidades dos seus territórios e em como os recursos do edital 
podem suprir demandas que poderão surgir no futuro. Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o país, 
gestores dos Fundos, podem inscrever suas propostas no site (edi-
talfia.prosas.com.br).

H - Vacina Brasileira
Pesquisadores do Instituto do Coração (InCor) começaram a testar em 
camundongos formulações de uma potencial vacina contra a COVID-19. 
O objetivo dos ensaios pré-clínicos é identificar um imunizante, em uma 
determinada formulação e concentração, capaz de induzir uma resposta 
rápida e duradoura do sistema imunológico dos animais. Três formula-
ções de vacinas estão sendo testadas em animais. Tal feito possibilitará 
avançar para as próximas etapas da pesquisa, que é apoiada pela Fapesp.

I - Profissionais Temporários
O Ministério do Desenvolvimento Regional abriu edital para a contra-
tação de 249 profissionais que irão integrar quadros técnicos da Pasta 
por até 2 anos. Serão preenchidas vagas para engenheiros, arquitetos 
e analistas administrativos. A admissão dos profissionais será feita por 
meio do chamamento público já disponível e as vagas são destinadas a 
aposentados do Regime Próprio de Previdência Social da União. Serão 
contratados 144 engenheiros, além de arquitetos – oito vagas são des-
tinadas a pessoas com deficiência. A maior parte dos profissionais, 119, 
atuará no DF. Outros desempenharão atividades nos estados do Pará, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul Acesse edital em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-
chamamento-publico-n-1-de-1-de-junho-de-2020-259705476).

J - Protection Officer 
Neste difícil cenário de pandemia da Covid-19, onde muitos perderam 
seus empregos, o escritório Silveiro Advogados busca prover qualificação 
a profissionais que tenham interesse em atuar com proteção de dados. 
Para tanto, oferecerá - sem qualquer custo - treinamento online de capa-
citação como DPO (Data Protection Officer), exigido pela Lei 13.709/18 
(LGPD). Destina-se a pessoas que estejam em busca de colocação no 
mercado formal de trabalho, em qualquer estado do Brasil. As pré-ins-
crições podem ser feitas pelo link (www.silveiro.com.br/cursodpo). O 
início do programa está previsto para o próximo dia 16. Informações no 
e-mail (cursodpo@silveiro.com.br). 

Em tempos de crise, 
é hora de cuidar 

das relações
Resiliência e 
responsabilidade. 
É exatamente o que 
momentos de crise 
exigem! 

Com a pandemia do 
Coronavírus se espa-
lhando rapidamente 

e governos recomendando 
ou determinando que as 
pessoas fiquem em casa, 
cuidar da relação com 
colaboradores, clientes e 
parceiros é fundamental. 

É preciso tomar decisões 
de maneira ágil, baseadas 
em dados, analisando todos 
os aspectos da situação 
para manter o foco nos 
objetivos do negócio e, ao 
mesmo tempo, cuidar das 
pessoas. Na Edenred, por 
exemplo, gestores em todo 
o mundo estão desde o 
início da pandemia, atentos 
aos desdobramentos para 
antecipar ações previstas 
em nossos planos de con-
tingência de negócios. 

Analisar o risco passa por 
entender qual é o evento, 
quais são as suas causas e 
quais consequências pode 
trazer. Depois, é o momento 
de levantar todas as infor-
mações e colocar em prá-
tica um plano de ação com 
objetividade, reunindo as 
pessoas certas para discutir 
as decisões em um comitê 
multidisciplinar. 

O grupo tem uma área 
responsável que mapeia há 
anos as posições críticas, 
ou seja, os colaboradores 
que precisam estar fisica-
mente no escritório para 
dar continuidade nos ne-
gócios, no universo de 2,2 
mil colaboradores no Brasil. 
Quanto mais colaboradores 
em casa, mais espaço ha-
verá nos escritórios físicos 
e mais distanciamento ha-
verá dentro das unidades. 

E, além de ter uma po-

lítica estendida de home 
office, existe igualmente 
aí uma mudança cultural. 
Gestores e colaboradores 
devem estar preparados 
para utilizar a tecnologia a 
seu favor, zelando também 
pela performance e pelas 
entregas. Tudo deve ser 
repensado e comunicado, 
incluindo reuniões, eventos 
e visitas. 

No caso de uma situação 
como esta, a preparação 
do ponto de vista digital 
deve estar completamen-
te alinhada à uma área de 
saúde bem estruturada e 
preparada para cuidar das 
pessoas. Estar presente na 
rotina dos colaboradores, 
garantindo seu bem-estar 
e qualidade de vida, é tam-
bém uma forma de prevenir 
e ao mesmo tempo motivar. 

Ao final, pensando em 
todas essas variáveis, te-
mos mais chance de levar 
conforto e sentimento de 
segurança aos times, de 
garantir também a opera-
ção com excelência para 
clientes, parte importante 
da solução de qualquer 
problema. 

Eis então a importância 
de estabelecer um plano 
de continuidade de ne-
gócios pré-existente. Na 
imprevisibilidade de tudo 
o que pode acontecer, 
como a pandemia, é a ele 
que podemos recorrer para 
primeiros grandes passos 
e para a sustentação de 
nossas operações e do zelo 
pelos nossos times. 

Por fim, apesar das perdas 
e de notícias dolorosas, con-
fio que todos nós teremos 
um legado de aprendizado 
com o que estamos vivendo, 
como pessoas e também 
como parte do ecossistema 
empresarial. 

(*) - É Chief Operating Officer 
Américas da Edenred 

(www.edenred.com.br).

Gilles Coccoli (*)

No início desta semana, 
mais quatro unidades 
frigoríficas de aves e 

uma de suínos foram cre-
denciadas e irão vender as 
carnes do Brasil ao Vietnã. 
A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, comemora 
a ampliação das habilitações 
para mais um país. “Isso 
mostra que o mundo olha o 
Brasil como grande fornece-
dor de alimentos, supridor 
de alimentos”, destaca.

As novas plantas frigorífi-
cas de aves aptas a exportar 
para o Vietnã estão locali-
zadas nos estados de São 
Paulo, do Paraná, de Santa 
Catarina e do Rio Grande do 
Sul. Já as suínas, em Minas 
Gerais. As exportações de 

Desde janeiro de 2019, Brasil abriu mais de 65 mercados para 
produtos agropecuários.
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Queda de 40% 
nas vendas 
no Dia dos 
Namorados

As vendas para o Dia dos 
Namorados devem chegar a 
um desempenho negativo de 
40%, percentual diferente 
dos anos anteriores, devido a 
pandemia do novo Coronaví-
rus, de acordo com pesquisa 
realizada pela FCDLESP 
(Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Esta-
do de São Paulo). Os dados 
da pesquisa apontam que 
60% dos lojistas preveem a 
queda de 40% nas vendas, 
já  40% dos empresários 
consideram desempenho ne-
gativo de 20% nas compras 
para o Dia dos Namorados.

Para os lojistas, os setores 
que podem manter as vendas 
são vestuário, perfumaria e 
chocolates. A data é con-
siderada a terceira mais 
importante para o varejo. “A 
criatividade na divulgação 
dos produtos, por meio do 
e-commerce, redes sociais 
ou market place, pode fazer 
a diferença no ato da compra 
do consumidor”, explica o 
presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff. Cerca de 
45% das vendas podem ser 
realizadas por redes sociais, 
30% por meio de e-com-
merces individuais de cada 
negócio, e outros 25% por 
intermédio de Market places 
(AI/FCDLESP).

Mais de 700 estabelecimentos já 
podem exportar para 24 países

Mais de 700 estabelecimentos foram habilitados a exportar produtos agropecuários para 24 países 
desde janeiro de 2019

comunicou que irá importar 
carne bovina com osso, carne 
desossada e miúdos comes-
tíveis de bovino do Brasil, 
mercado com potencial de 
receita de US$ 100 milhões 
nos próximos anos.

Já no início do mês passa-
do, o governo das Filipinas 
credenciou estabelecimen-
tos de carnes bovinas, de 
aves, de peru e suína. As 
exportações do agronegócio 
atingiram valor recorde em 
abril, ultrapassando pela 
primeira vez a barreira de 
US$ 10 bilhões no mês. O 
recorde anterior das vendas 
externas neste mês ocorreu 
em abril de 2013, quando as 
exportações somaram US$ 
9,65 bilhões (AI/MAPA).

produtos agrícolas para o 
Vietnã, em 2019, somaram 
US$ 27,5 bilhões. Em 2018, 

totalizaram US$ 22,6 bilhões. 
No último dia 25 de maio, 
a Tailândia, por exemplo, 

São Paulo produz 90% do 
amendoim brasileiro
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Pandemia do novo Coronavírus não afetou 
a produção do amendoim.

doim no ano foi de R$ 1,03 
bilhões. 

Ao todo, 198 mil tone-
ladas de amendoim em 
grãos foram exportadas, 
principalmente para Rús-
sia, União Europeia e 
Argélia. Outras 39 mil 
toneladas de óleo de 
amendoim foram também 
exportadas para China e 
Itália. O valor arrecada-
do com essas transações 
chegou a 276 milhões 
de dólares. No mercado 
interno, o produto é uti-
lizado principalmente na 
indústria para produção 
de confeitos, amendoim 
salgado e pastas proteica. 

Cerca de 25% da compo-

sição do amendoim é pro-
teica, o que o coloca como 
uma excelente estratégia 
na alimentação de adul-
tos e crianças. É um 
alimento rico em ácidos 
graxos poli-insaturados, 
considerados gorduras 
boas, responsáveis pela 
prevenção de doenças 
cardiovasculares, junta-
mente com o resveratrol, 
substância natural pre-
sente no amendoim em 
alta concentração. Além 
disso, uma porção de 30g 
de amendoim fornece 
25% da recomendação 
diária do consumo de 
vitamina E e alto teor de 
Zinco (AC/SAAESP).

Paçoca e pé de mole-
que são doces típicos no 
Brasil, principalmente 
neste mês em que se 
celebra as Festas Juni-
nas. Devido à pandemia 
do novo Coronavírus, as 
comemorações foram 
afetadas, mas nada im-
pede que a população 
se delicie em casa com o 
amendoim, produto fru-
to do agro paulista, que 
é responsável por 90% 
da produção nacional e 
abriga parte importante 
dos demais elos da cadeia 
de produção. A safra de 
amendoim deste ano foi 
beneficiada pelo clima e 
a alta do dólar favoreceu 
as exportações. 

Dados do Instituto de 
Economia Agrícola (IE-
A-APTA) mostram que 
a produção de amendoim 
em São Paulo, em 2020, 
foi de 602,9 mil tonela-
das, produzidas em 1.500 
propriedades rurais, 
localizadas, principal-
mente, em Jaboticabal, 
Presidente Prudente, 
Tupã, Marília, Barretos, 
São José do Rio Preto, 
Assis, Lins, Catanduva e 
Ribeirão Preto. O Valor 
de Produção do Amen-

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/
MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convoca-
ção - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 15:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de julho de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 
2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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