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D - Sorteio da NF-Paulista
O programa Nota Fiscal Paulista disponibiliza aos usuários cadastrados 
a consulta aos bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio 
do mês de julho. Já em sua 140ª edição, a extração contemplará 655 
prêmios, que contabilizarão um total de R$ 6,7 milhões distribuídos 
aos ganhadores, sendo um deles o de R$ 1 milhão para pessoa física. O 
resultado será divulgado no próximo dia 15 e a consulta pode ser feita 
no portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Estão participando 8.711.503 
consumidores cadastrados, sendo 8.706.475 pessoas físicas e 5.028 
condomínios, que efetuaram compras em março de 2020 e solicitaram 
notas fiscais com CPF ou CNPJs (no caso dos condomínios) nos cupons 
fiscais, gerando 74.280.722 bilhetes eletrônicos. 

E - Viracopos na Pós-pandemia
O Comitê de Usuários dos Portos e Aeroportos do Estado, da Asso-
ciação Comercial de São Paulo, promove hoje (2), das 16h às 18h, 
reunião virtual para analisar e discutir o funcionamento do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, em Campinas, na pós-pandemia. O encontro 
via internet terá a participação de Alfredo Cotait Neto, presidente da 
ACSP, Fabiano Coelho, delegado da Alfândega da Receita em Viracopos, 
e Pedro de Souza, assessor de Relações Institucionais da Aeroportos 
Brasil Viracopos. Para participar, faça um cadastro para o recebimento 
da senha de acesso, com Lucas Lima pelo e-mail llima@acsp.com.br ou 
pelo tel.: (11) 3180-3500.

F - Pelo fim do Racismo
A McLaren revelou ontem (1º) ter colocado um arco-íris e uma mensa-
gem pelo fim do racismo em seu monoposto da temporada de 2020 da 
Fórmula 1. O novo MCL35 possui um arco-íris na lateral do carro e na 
parte do halo. A ação da equipe britânica serve para reforçar a campanha 
#WeRaceAsOne (“Nós Corremos Como Um”), que coloca em evidên-
cia algumas questões sociais na principal categoria do automobilismo 
mundial. O arco-íris localizado no halo do carro é acompanhado pela 
mensagem “End Racism” (“Acabe com o racismo”). A ideia da campanha 
é destacar em cada Grande Prêmio de 2020 diversos temas. Para o GP 
da Áustria, em Spielberg, a meta é divulgar o combate ao racismo e ao 
novo Coronavírus (ANSA).

A -  Capital Empreendedor 
Os donos de pequenos negócios inovadores, como startups, têm mais 
uma chance para participar gratuitamente da 2ª etapa do Capital 
Empreendedor. As inscrições para a fase de workshops foram pror-
rogadas até o próximo dia 12. O empreendedor interessado deve se 
cadastrar no site (https://capitalempreendedor2020.com.br/), respon-
der um questionário e participar de um game de inscrição. Em sua 
3ª edição, o programa Capital Empreendedor apresenta novidades e 
desta vez será aberto para empreendedores de todo o país, que serão 
direcionados para participar do ciclo de preparação para negociação 
com investidores, de forma totalmente online. 

B - Preparar para Reabertura
A Kit Corona Test, empresa criada para fornecer produtos e serviços 
no contexto da prevenção ao Coronavírus, elaborou um e-book para 
auxiliar lojistas, donos de restaurantes e prestadores de serviços 
a se prepararem para a reabertura de seus negócios com muita 
segurança, ao final da quarentena. A empresa vende, em grande 
escala,  testes para detecção do Coronavírus, detém um portfólio de 
produtos e equipamentos de proteção pessoal. O e-book pode ser 
baixado gratuitamente no site (www.kitcoronatest.com.br). De fácil 
leitura, o e-book é baseado nas principais orientações dos agentes 
públicos de saúde, especialmente da Capital Paulista, epicentro da 
pandemia no País. 

C - Casas de Repouso
O governo federal anunciou que, até o final deste ano, vai destinar 
R$ 160 milhões a casas de repouso e asilos de todo o país. O auxílio 
objetiva ajudar esses locais durante a pandemia. A lei que estabelece 
o repasse foi sancionada na terça-feira (30) pelo presidente Jair Bol-
sonaro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
será o órgão responsável pela distribuição dos recursos, de acordo 
com o número de idosos atendidos em cada instituição. A previsão 
é de que o dinheiro seja compartilhado entre 2,6 mil instituições. 
Segundo o governo federal, estima-se que mais 88 mil idosos residem 
casas de repouso e asilos. 

G - Agente de Polícia
O tão aguardado edital da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de 
agente de polícia saiu ontem (1). A corporação oferece 1800 vagas para o cargo 
de Agente de Polícia, sendo 600 imediatas e 1200 para cadastro de reserva, 
além de salários iniciais de R$ 8.698,78. As inscrições acontecem entre os dias 
18 de agosto e 09 de setembro, pelo site (www.cebraspe.org.br), com taxa no 
valor de R$ 196,00. A prova objetiva e discursiva será realizada em Brasília 
no dia 18 de outubro. O Teste de Aptidão Física (TAF) e as etapas seguintes 
do concurso também ocorrem em Brasília, entre os anos de 2021 e 2022. 

H - Garantindo Alimentos
Cerca de duas mil famílias carentes receberam as primeiras doações 
de cestas básicas digitais da campanha brMalls do BEM, lançada pela 
empresa no final de abril. A distribuição das cestas, que são cartões pré
-pagos de uso exclusivo para compra de alimentos e material de higiene 
e limpeza, aconteceu em dez comunidades próximas aos shoppings 
da companhia em sete estados. O objetivo é ajudar os moradores em 
situação de vulnerabilidade econômica durante três meses. Próximo 
ao Shopping VillaLobos, uma das ONGs beneficiadas é a Associação de 
Apoio à Infância e Adolescência, Nossa Turma, que atende 151 crianças 
nos projetos de educação e capacitação profissional. 

I - Processos Judiciais
A Neoway anuncia duas novas soluções: Neoway Lawsuits e Neoway 
Legal. Os lançamentos integram o pilar de Legal Analysis, que usa deep 
learning para dar previsibilidade sobre decisões judiciais e apoiar estra-
tégias jurídicas, como a revisão do contingenciamento de processos. É 
capaz de analisar petições e decisões judiciais de todo o Brasil levando 
em consideração a linguagem utilizada pelos profissionais do Direito, 
por meio do processamento de linguagem natural jurídica. As soluções 
contam com a maior base unificada de processos do país, atualizável sob 
demanda. Com as informações disponíveis sempre de forma atualizada, 
as áreas Jurídicas e de Compliance podem tomar suas decisões baseadas 
em dados de forma segura. Confira em: (http://www.neoway.com.br). 

J - Viagens Virtuais
Um convite para viajar virtualmente por lugares incríveis durante a 
pandemia é o que faz o novo app do site Kids2Gether (www.kids2ge-
ther.com.br), focado no turismo em família e idealizado pela psicóloga 
e empreendedora Nathália Lima. A cada semana um novo destino será 
mostrado, como Egito, Zanzibar, Quênia, Paris e Sicília, para onde ela já 
foi com o marido e os três filhos. Com o slogan “Viaje com a gente dentro 
do sofá da sua casa”, o app estará disponível na Apple Store e Google 
Play. Acesso às mais diversas dicas que poderão, depois da quarentena, 
utilizar para planejar uma viagem Kids Friendly por mais de 50 destinos 
já visitados pela família Kids2Gether, como praias, estações de esqui, 
metrópoles, resorts e parques de diversão.

O mercado de trabalho 
não será mais o mesmo

Uma das palavras 
evidenciadas com a 
pandemia da Covid-19 
é a transformação

Todas as relações hu-
manas estão passando 
por mudanças. As 

pessoais estão intensas, seja 
pelo autoconhecimento que 
o isolamento social tem pro-
vocado, seja pela interação 
com o próximo, com o maior 
convívio com a família e mais 
empatia e responsabilidade 
com o outro. 

As relações trabalhistas, 
obviamente, também são 
impactadas. O mercado de 
trabalho está e será diferen-
ciado pós-pandemia. 

Está claro que esta crise 
de saúde e econômica global 
está afetando as organiza-
ções seja no modo de exe-
cução de seus trabalhos ou 
até mesmo no encerramento 
das operações de algumas 
empresas. Por enquanto, 
vivemos um período de mui-
tas incertezas, o que exige 
do trabalhador e empresas 
atitudes diferenciadas. Mi-
nha orientação enquanto 
profissional de RH para os 
trabalhadores é: se você 
estiver ativo no mercado 
de trabalho, análise com 
cautela qualquer tomada 
de decisão relacionada à 
mudança de emprego ou de 
carreira. 

É importante considerar 
as condições atuais de seu 
trabalho e o contexto em que 
está inserido na empresa, 
valorize os benefícios que 
este trabalho proporcio-
na a você e a sua família. 
Quem não está no mercado 
de trabalho deve ver neste 
momento as oportunidades. 
Muitas empresas estão com 
vagas e profissionais estão 
conseguindo a recolocação 
agora. Recomendo ainda que 
este período seja utilizado 
também para aprimoramen-
to profissional e pessoal, 
com o desenvolvimento de 
competências que tornam-
se diferenciais. 

O distanciamento social 
exigiu novos comportamen-
tos e estratégias de todos, 
tornando as informações e 
cursos mais acessíveis de 
maneira virtual, e muitas 
vezes gratuita. É o momento 
de aproveitar essas oportu-

nidades, estando empregado 
ou não. Aproveitar o tempo 
com qualidade fará toda 
diferença para o futuro, já 
que o mercado de trabalho 
exige capacitações e com-
portamentos específicos. 

Home office, reduções 
de jornada, inteligência 
artificial, a otimização de 
tempo, equipamentos, es-
paços físicos e recursos e as 
mudanças comportamentais 
da sociedade são adapta-
ções que alteram o cenário 
do mercado de trabalho. 
Muitas delas já eram uma 
tendência, mas foram ante-
cipadas intensamente agora 
e não devem recuar, como a 
revolução digital. Empresas 
e trabalhadores terão outras 
modulações. 

As empresas devem as-
sumir uma atitude muito 
mais responsiva. A busca 
de soluções, produtividade 
e faturamento deve estar 
ainda mais atrelada ao com-
promisso social, econômico, 
ambiental e, mais do que 
nunca, sanitário. Os espaços 
físicos das empresas ganham 
mais status de convivência 
e troca de conhecimentos. 
Os líderes precisarão ser 
mais incentivadores e menos 
concentradores. Novas ha-
bilidades serão valorizadas 
nos profissionais. 

As soft skills, que já vinham 
de um crescente destaque 
no mercado de trabalho, 
ganham mais espaço. Flexi-
bilidade, autogestão, criati-
vidade, autodisciplina, criti-
cidade, resiliência, empatia 
e inteligência emocional são 
capacidades que estão e con-
tinuarão em alta. O que não 
deixa dúvida é que o modelo 
de trabalho se transformará 
e a exigência para todos é a 
reinvenção. 

É importante observarmos 
as oportunidades que temos 
nesse período de pandemia 
e um dos aprendizados rele-
vantes é a tomada de consci-
ência dos nossos propósitos 
pessoais e profissionais. 
Sigamos com otimismo e 
responsabilidade, tomando 
todas as medidas preventi-
vas e cuidados com a nossa 
vida e a do próximo. 

(*) - Graduado em Engenharia de 
Produção com MBA em Gestão 

Empresarial e Projetos pela FGV, 
é diretor de Recursos Humanos 

da Prati-Donaduzzi.

Diones Wolfart (*)

O governo dos Estados 
Unidos comprou quase toda 
a produção do remédio 
Remdesivir, que já se provou 
eficaz em casos graves de Co-
vid-19, pelos próximos três 
meses. A gestão de Donald 
Trump fechou um acordo 
com a indústria farmacêutica 
Gilead Sciences, que tem 
sede na Califórnia e detém 
a patente do medicamento, 
para adquirir 500 mil doses. 
Segundo o governo, isso 
corresponde a 100% da 
produção no mês de julho e 
90% para agosto e setembro. 

O Remdesivir foi pensado 
para combater o vírus ebola, 
sem sucesso, mas estudos 
mostraram que ele reduz 
o tempo de internação em 
casos graves de Covid-19, a 

A indústria farmacêutica 
Gilead Sciences, que tem sede 
na Califórnia, detém a patente 

do medicamento.
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O tema foi discutido no webinar 
“Oportunidades e Desafios 
na Retomada dos Negócios 

Bilaterais entre Brasil e Itália”, com 
a participação do embaixador da Itá-
lia no Brasil, Francesco Azzarello, o 
presidente da Câmara Ítalo-Brasileira 
do Comércio e Indústria (Italcam), 
Graziano Messana, o presidente da 
Investe SP, Wilson Mello, e o diretor 
de Comércio Exterior da Fiesp, Tho-
maz Zanotto.

Para o embaixador italiano, os seto-
res de infraestrutura, agroalimentar, 
de saúde, de e-commerce e os acor-
dos entre grandes varejistas estão 
entre os mais promissores. “A solidez 
da relação com o estado de São Paulo 
e a vontade de avançar sempre mais 
parecem ser testemunhados hoje, 
por um debate envolvendo algumas 
das realidades mais credenciadas de 
São Paulo nas questões industriais 
e comerciais: Investe SP, Fiesp e 

Francesco Azzarello, 
embaixador da Itália no Brasil.
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BB destina R$ 103 bi 
para a safra

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina participou ontem 
(1º) do lançamento do Plano Sa-
fra do Banco do Brasil, que terá 
R$ 103 bilhões disponibilizados 
para o setor. Destacando os 
números gerais do Plano Safra 
lançado pelo governo, a ministra 
disse que os recursos vão garantir 
a continuidade da produção no 
campo e o abastecimento de 
alimentos no país durante e após 
a pandemia.

“Por isso a importância do cre-
dito mais abundante e com juros 
mais baixos. Não tenho duvidas 
de que a agropecuária brasileira 
vai fazer a diferença, gerando 
empregos e divisas para o nosso 
país”. Para a safra 2020/2021, que 
inicia hoje, foram destinados R$ 
236,3 bilhões para apoiar a pro-
dução agropecuária nacional, um 
aumento de R$ 13,5 bilhões em 
relação ao plano anterior. 

Tereza Cristina disse que es-
pera que os produtores tenham 
facilidade na contratação do cré-
dito. O presidente do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, destacou 
que os produtores rurais têm sido 
essenciais para que o país possa 
enfrentar as adversidades dos 
últimos meses. “Temos muito 
orgulho de apoiar a agropecu-
ária brasileira, um setor que a 
cada dia, a cada safra, se supera 
demonstrando pujança e pro-
tagonismo no cenário mundial. 
A força dos nossos produtores 
rurais é orgulho para todo o 
Brasil”, disse (AI/Mapa). 

SP deve receber investimentos 
italianos nos próximos meses
O volume de negócios e investimentos de empresas italianas em São Paulo “deve crescer nos próximos 
meses”, segundo um debate entre representantes da Itália e empresários paulistas realizado no último dia 30

que a segurança legal oferecida pelo 
estado e o bom nível de infraestrutura 
existente estão entre os motivos que 
continuam a atrair as empresas italia-
nas. Para Messana, o momento é muito 
favorável, sobretudo para as empresas 
que estão promovendo a conversão di-
gital e o e-commerce. “O mercado aqui 
é muito mais promissor em relação ao 
mercado interno italiano”, completou.

O otimismo do presidente da Italcam 
foi compartilhado também pelo líder 
da Investe SP, que lembrou que nas 
últimas semanas foram anunciados 
dois projetos que terão impactos de 
investimento na faixa dos R$ 20 milhões 
e a criação de 200 novos postos de tra-
balho. “Nós temos no radar outros seis 
projetos que deverão ser anunciados 
nos próximos meses, em um total de 
mais de R$ 550 milhões e com a geração 
de quase 800 novos postos de trabalho”, 
concluiu o representante, segundo o 
comunicado oficial (ANSA).

Câmara de Comércio Italiana”, res-
saltou Azzarello em nota oficial.

Já o presidente da Italcam ressaltou 

Covid: EUA compram quase todo 
o estoque de remédio

acordo fechado pelo governo 
americano, os outros países 
não conseguirão se abastecer 
com o Remdesivir por pelo 
menos três meses.

“Queremos garantir que 
todos os americanos que 
precisarem do Remdesivir 
tenham acesso a ele”, disse 
o secretário de Saúde dos 
Estados Unidos, Alex Azar. 
De acordo com a Univer-
sidade Johns Hopkins, os 
EUA contabilizam mais de 
2,6 milhões de casos do novo 
Coronavírus e quase 130 mil 
óbitos. Foram 44,8 mil con-
tágios na última terça-feira 
(30), segundo maior número 
desde o início da pandemia. 
O recorde foi registrado em 
26 de junho, com 45,3 mil 
(ANSA).

doença do novo Coronavírus. 
As autoridades sanitárias dos 
EUA e da União Europeia já re-
comendaram sua utilização na 
pandemia. No entanto, com o 

O IPC-S de 30 de junho subiu 0,36%, ficando 
0,27 ponto percentual (p.p) acima da taxa regis-
trada na última divulgação. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 0,55% no ano e 2,22% 
nos últimos 12 meses. 

Nesta apuração, sete das oito classes de despe-
sa componentes do índice registraram acréscimo 
em suas taxas de variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Transportes (0,32% para 1,05%). 

Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item gasolina, cuja taxa pas-

sou de 0,69% para 3,28%. Também registraram 
acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Educação, Leitura e Recreação (-1,16% para 
-0,40%), Habitação (-0,12% para 0,00%), Comu-
nicação (0,47% para 0,88%), Alimentação (0,52% 
para 0,57%), Vestuário (-0,01% para 0,08%) e 
Saúde e Cuidados Pessoais (0,16% para 0,18%). 
Em contrapartida, o grupo Despesas Diversas 
(0,23% para 0,19%) apresentou recuo em sua taxa 
de variação. Nesta classe de despesa, vale citar o 
item despachante (0,88% para 0,00%) (AI/FGV).

Inflação pelo IPC-S sobe na última semana de junho


