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D - Discurso e Prática
A pandemia da Covid-19 está exigindo novas soluções e abordagens 
sistêmicas dos negócios. E demandando do profissional de comunicação 
e marketing um olhar mais apurado no combate a informações distor-
cidas ou enganosas; bom senso para evitar os apelos do marketing ante 
à real situação de vulnerabilidade da sociedade; e uma forma mais hu-
manizada de comunicar, com propósito e foco. A sociedade cobra ainda 
mais coerência entre discurso e prática, aponta o novo Guia CEBDS de 
Comunicação e Sustentabilidade, lançado na  segunda-feira (8) pelo 
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS) e estará disponível gratuitamente para download no site: 
(https://cebds.org/).

E - 90 Dias de Carência
A Ford lançou uma opção de financiamento inédita no mercado, com 
condições criadas para que o cliente possa comprar um carro novo com 
tranquilidade nesse cenário econômico difícil. O novo plano inclui, após 
a entrada, 90 dias de carência para o início das prestações, cujo valor 
é reduzido à metade até dezembro de 2021. A entrada corresponde 
a 50% do preço do veículo e o prazo total do contrato é de 48 meses. 
Todas as versões das linhas Ka Hatch, Ka Sedan, EcoSport e Ranger 
estão disponíveis nessa nova modalidade. “Este novo plano foi criado 
pensando no cliente que precisa de um veículo nesse momento sem 
precedentes”, diz Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e 
Grupo de Mercados Internacionais. 

F - Escola de Negócios
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, acaba 
de ganhar mais um título. Seus programas de MBA foram considerados 
os melhores da América Latina, segundo o ranking da revista América 
Economia. Em segundo lugar, aparece a Universidad Adolfo Ibáñez do 
Chile e, em terceiro, a PUC de Chile. Participaram dessa edição 37 insti-
tuições de ensino. O ranking elaborado há mais de 20 anos foi reformulado 
neste ano e passou a considerar o ‘Retorno sobre o investimento’, item 
que avalia a renda obtida pelos alunos que concluíram o MBA, tanto em 
termos financeiros quanto a ascensão profissional e a satisfação com o 
curso. Neste quesito, a escola obteve a nota máxima 100. 

A - Pessoas Desaparecidas
O projeto “Volta Pra Casa”, apoiado pela HDI Seguros e que combina 
tecnologia e distribuição de conteúdo em rede para potencializar os 
apelos de famílias à procura de parentes, ajudou a localizar 137 pessoas 
desaparecidas. Iniciada no último trimestre de 2019, a ação conta com 
a parceria de diversas ONGs e apoiadores para conectar pessoas em 
busca de parentes desaparecidos em todo o Brasil e até o momento 
colaborou para que muitas famílias pudessem retomar o convívio com 
seus parentes desaparecidos. Dados levantados pelo projeto indicam 
que mais de 100 pessoas desaparecem por dia no Brasil, sendo metade 
delas crianças e adolescentes. Saiba mais em: (https://www.saude.gov.
br/acoes-e-programas/programa-de-volta-para-casa).

B - Festa Junina em Casa
Quem disse que não vai ter Festa Junina ou São João? A Yoki, marca da 
General Mills que é sinônimo da festividade em todo o país, está engajada 
em manter viva essa tradição. Durante o mês de junho, os brasileiros 
poderão curtir a “Yokermesse”, uma iniciativa totalmente online para que 
o Brasil inteiro possa vivenciar a festa sem sair de casa. A Yokermesse é 
uma plataforma digital (www.festajunina.com.br), parte da campanha 
da Yoki “Fica gostoso juntar, mesmo que de longe” para toda família, em 
que o público poderá encontrar brincadeiras, danças, dicas de decoração 
caipira, receitas típicas, caracterização junina e apresentações musicais.

C - Crie seu Site
Desde o início da quarentena, a compra por produtos na internet 
aumentou mais de 40%. Nesse contexto, a KingHost, empresa de so-
luções digitais, lançou o movimento ‘#DistantesMasJuntos’, com foco 
em oferecer dicas, conteúdos e ferramentas para auxiliar na adaptação 
ao trabalho remoto. Agora, a empresa liberou a ferramenta ‘Criador de 
Sites’, que possibilita que um site seja criado do zero, de forma sim-
ples, descomplicada e gratuitamente pelo período de 60 dias, produto 
liberado exclusivamente para esse período de pandemia para auxiliar 
os empreendedores que mais precisam. A ferramenta é um modelo de 
faça você mesmo que dispõe de tudo para criar um site para quem não 
tem nenhum conhecimento técnico. Saiba mais: (https://king.host/).

G - Usinas Solares
A Cemig SIM, empresa de energia solar por assinatura, tem mais uma novi-
dade para os empreendedores que querem reduzir os custos com energia. 
Trata-se da “minigeração” e “microgeração”, modelos que permitem ao 
cliente ter sua própria central geradora a partir de fontes renováveis em 
suas dependências. Esse sistema é ligado à rede da distribuidora responsável 
para que seja feita a compensação, possibilitando uma redução de até 95% 
no custo. Além da economia com a conta de eletricidade, o empresário passa 
a gerar sua própria energia compensando na sua fatura e fica protegido de 
eventuais variações de tarifa. E-mail: (contato@cemigsim.com.br).

H - Consultoria para Lojistas
Os Shoppings Center Norte e Lar Center, em parceria com o Sebrae, 
passam a oferecer aos lojistas um curso de capacitação e consultoria. O 
programa Enfrentar contará com 5 módulos que irão abordar estratégias 
de redução de custos, inovação e modernização, aumento de faturamento 
e de produtividade, satisfação dos clientes e clima organizacional. A ini-
ciativa tem como objetivo auxiliar os lojistas, minimizando os impactos 
causados pela pandemia da Covid-19. O programa será dividido em 4 
grupos: alimentação, moda, arquitetura, design e decoração e diversos, 
que contempla beleza, eletrônicos, acessórios, entre outros. Os partici-
pantes terão acesso a conteúdos coletivos com aplicações remotas e ao 
vivo, bem como mentorias e consultorias individuais. 

I - Valorizando Resíduos
A Economia Circular se refere ao conceito baseado na redução, reutilização, 
recuperação e reciclagem de materiais e energia, ou seja, é um modelo re-
generativo e restaurativo, que tem por escopo extrair o máximo da utilidade 
e valor de produtos, componentes e materiais. Com base neste conceito de 
economia, o Grupo Ambipar lança uma nova Plataforma de Valorização de 
Resíduos: o Mercado Livre dos Resíduos, ou seja, uma “bolsa de resíduos” 
visando conectar pessoas e empresas, transformando resíduo em receita, 
garantindo aos seus usuários, compradores e vendedores, toda a segurança 
e cumprimento das obrigações legais/acessórias. E sem cobrança de taxas 
de acesso e uso. Saiba mais em (www.valorizacaoderesiduos.com.br).

J - Biodiversidade Marinha
A Petrobras iniciou apoio a quatro novos projetos voltados a esse ecossistema. 
Escolhidos por meio de seleção pública, os projetos ambientais de conservação 
da baleia franca austral, dos budiões (peixe-papagaio), do boto-cinza e das 
aves migratórias do Nordeste se somam a outras 20 iniciativas com foco na 
conservação de diferentes espécies e ecossistemas brasileiros atualmente 
apoiados pela companhia. “Fomos pioneiros no país ao iniciarmos a parceria 
com o projeto Tamar, há 39 anos. Hoje, a Petrobras passa a atuar na proteção 
de 52 espécies marinhas, em toda a costa brasileira”, comenta a gerente 
executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.

Por hospitais públicos 
padrão FIFA

Ao longo do 
isolamento motivado 
pela pandemia da 
Covid-19 tivemos 
tempo suficiente para 
imaginar milhares 
de soluções para o 
Brasil, e sonhar não é 
proibido

Como já escreveu Lupi-
cínio Rodrigues:  “(...) 
o pensamento parece 

uma coisa à toa, mas como 
é que a gente voa quando 
começa a pensar (...)”

Inevitavelmente, entrou 
no jogo da felicidade a hi-
pótese do “e se”. E se tivés-
semos construídos hospitais 
e investido em educação no 
lugar de termos admitido 
a construção de estádios 
bilionários para a Copa de 
2014?

E se a cidade de São Paulo 
tivesse no lugar dos cerca 
de 60 leitos do hospital de 
referência Emilio Ribas um 
grande hospital para pa-
cientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas. 
Hospital com milhares de 
ambientes reversíveis para 
UTI? E se Manaus tivesse um 
razoável número de leitos 
para atender seus doentes?

O prejuízo humano e 
econômico da pandemia 
poderia ser amenizado ou 
as medidas de isolamento 
poderiam ocorrer em prazo 
mais reduzido?

Poderíamos simplesmen-
te, desde já, começar a pen-
sar em transformar dezenas 
de elefantes brancos em 
algo útil para a sociedade 
como hospitais e escolas. 
Qual a utilidade de estádios 
em cidades que sequer 
tem clubes na 1ª divisão 
nacional?

Na Alemanha, onde o 
futebol aos poucos vem 
sendo retomado, há 8 leitos 
hospitalares para mil habi-
tantes. A OMS informa que 
o número médio de leitos 
no globo é de 3,2 leitos para 

cada mil habitantes.
Arredondando, o Brasil 

possui cerca de 2 leitos hos-
pitalares para cada mil habi-
tantes. Nesse número, estão 
incluídos leitos públicos e 
privados, conforme dados 
da OMS e da Confederação 
Nacional da Saúde.

A Constituição nos dá, em 
teoria, a saúde como direito 
fundamental, conforme dis-
posto no art. 6º: “São direitos 
sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma 
desta Constituição”.

Observe que apesar de 
constar o direito ao lazer 
como direito fundamental, 
nada se menciona direi-
to ao futebol profissional 
como lazer prioritário e 
objeto dos maiores inves-
timentos no esporte, bem 
como a realização de jogos 
olímpicos. Não se trata de 
cerrar ataque ao futebol 
ou ao esporte profissional, 
mas que o lazer exposto na 
constituição deve ser lido 
como um conjunto de polí-
ticas públicas voltadas tanto 
à cultura como esportes 
em geral para benefício do 
cidadão.

Lamentavelmente, parece 
que precisamos descortinar 
que maus administradores 
públicos são os maiores 
responsáveis pelo imen-
so número de vítimas da 
Covid-19 no Brasil, pelos 
sonhos destruídos de tan-
tas pessoas, pelo colapso 
econômico, e por esse longo 
confinamento que parece 
não ter data para terminar.

Portanto, precisaremos 
encarar com muita serieda-
de o que realmente espera-
mos para o futuro do país, 
pois já é tarde, muito tarde, 
para definirmos prioridades.

(*) - É Advogado, Mestre em Direitos 
Fundamentais, com MBA em 

Relações Internacionais pela FGV-SP.

Cassio Faeddo (*)

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.

O resultado supera em 
52,2% o volume em-
barcado no mesmo 

período do ano passado, 
quando foram exportadas 
67,2 mil toneladas.

Em receita, as vendas 
mensais de carne suína 
alcançaram US$ 227,9 mi-
lhões, número 58,4% acima 
do alcançado no quinto mês 
de 2019, com US$ 143,8 
milhões. No acumulado do 
ano (janeiro a maio), as ex-
portações chegaram a 383,2 
mil toneladas, volume 34% 
acima do efetivado nos cinco 
primeiros meses de 2019, 
com 285,9 mil toneladas. 
Já em receita, o saldo foi 
54,8% maior, com US$ 878,3 
milhões em 2020, contra US$ 
567,5 milhões em 2019.

Pela primeira vez o patamar de 100 mil toneladas 
e de US$ 200 milhões em um único mês foi alcançado.
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Inflação pelo IPC-S 
recua na primeira 
semana de junho 

Nessa apuração, seis das oito 
classes de despesa compo-
nentes do índice registraram 
acréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Transportes 
(-2,06% para -1,42%). Nesta 
classe de despesa, cabe men-
cionar o comportamento do 
item gasolina, cuja taxa passou 
de -7,08% para -5,06%. 

Também registraram acrés-
cimo em suas taxas de variação 
os grupos: Alimentação (0,37% 
para 0,50%), Educação, Leitu-
ra e Recreação (-2,12% para 
-1,95%), Comunicação (0,01% 
para 0,14%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,21% para 0,24%) 
e Vestuário (-0,23% para 
-0,22%). 

Nestas classes de despesa, 
vale destacar o comporta-
mento dos itens: hortaliças e 
legumes (4,97% para 5,75%), 
cursos formais (-1,78% para 
-1,39%), combo de telefonia, 
internet e TV por assinatura 
(0,00% para 0,37%), medi-
camentos em geral (0,00% 
para 0,20%) e acessórios do 
vestuário (0,30% para 0,46%). 

Em contrapartida, os grupos 
Despesas Diversas (0,10% 
para 0,06%) e Habitação 
(-0,19% para -0,20%) apre-
sentaram recuo em suas 
taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, vale citar 
os itens: serviços bancários 
(0,12% para 0,01%) e móveis 
para residência (-0,46% para 
-0,51%) - (AI/FGV).

As vendas do Dia dos Na-
morados, comemorado na 
próxima sexta-feira (12), 
devem ter uma queda de 
40% em comparação ao 
resultado do ano passado, 
nas previsões de 60% dos 
donos de lojas do estado de 
São Paulo. Esse é o resul-
tado da pesquisa feita pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Esta-
do de São Paulo para esti-
mar o impacto da pandemia 
do Coronavírus na terceira 
data mais importante para 
o varejo.

Menos pessimistas, os ou-
tros 40% dos donos de lojas 
acreditam que as vendas 
deverão cair 20% em rela-
ção a 2019. Os setores que 
os lojistas avaliam que têm 

Seis em cada dez lojistas estão mais pessimistas 
em relação às vendas.
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Por causa da pandemia, o arrasta-pé junino que 
invade o Nordeste nesta época do ano vai ser di-
ferente. As cidades de Caruaru, em Pernambuco, 
e de Campina Grande, no agreste da Paraíba, que 
disputam o título de maior São João do Mundo, os 
festejos vão ganhar versão inédita.

Segundo a empresa realizadora do evento, 
nos dias 23, 24 e 27 de junho, 17 artistas vão 
se apresentar. Com transmissão pelo canal do 
evento no YouTube, o São João virtual será re-
alizado com a participação de artistas regionais 

e atrações nacionais. Os shows terão cenário 
junino, retratando o Parque do Povo, sem a 
participação do público.

Em Campina Grande, que nos 30 dias de festa 
chega a movimentar R$ 300 milhões, a progra-
mação com os forrozeiros está marcado para 
o período de 9 de outubro a 8 de novembro, 
se não houver restrição na época. Já Caruaru, 
que recebe mais de 3 milhões de pessoas nesta 
época, teve a festa cancelada, sem previsão de 
nova data (ABr).

Exportações de carne suína alcançam 
102,4 mil toneladas em maio

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) 
totalizaram 102,4 mil toneladas em maio, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

em que o setor mantém o 
abastecimento interno e 
traz divisas para o país nes-
te momento de forte crise, 
as vendas para o mercado 
internacional contribuem 
para reduzir a elevação dos 
custos produtivos”, analisa 
Francisco Turra, presidente 
da ABPA.

“A China fortaleceu sua po-
sição como principal destino 
das exportações de aves e de 
suínos, e foi um dos impulsos 
para o bom desempenho dos 
embarques neste período.  
Esta é uma tendência que 
deverá se manter durante os 
próximos meses em relação 
ao mercado asiático”, afirma 
Ricardo Santin, diretor-exe-
cutivo da ABPA. (Fonte: 
Redação SI).

“Ultrapassamos pela pri-
meira vez o patamar de 100 
mil toneladas e de US$ 200 
milhões em um único mês.  
Apesar de extremamente 

positivo, era um comporta-
mento esperado pelo setor 
para este ano, mesmo com 
o enfrentamento da pan-
demia. Ao mesmo tempo 

mais chances de manter o 
faturamento são o vestuário, 
a perfumaria e os chocolates.

Em abril, a Serasa Ex-
perian apontou para uma 
queda de 31,8% nas vendas 
do varejo em comparação 
com o mesmo mês do ano 

passado. No acumulado dos 
quatro primeiros meses do 
ano, a atividade do varejo 
apresenta, segundo o le-
vantamento da consultoria, 
uma retração de 10,1% em 
relação ao período de janei-
ro a abril de 2019 (ABr).

Pandemia afeta São João 
em Campina Grande e Caruaru
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