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D - Home Office
A Embracon, administradora de consórcio, manteve seu planejamento 
de contratações e está com 80 vagas abertas em todo o País, sendo 20% 
delas para pessoas com deficiência. Neste primeiro momento, as opor-
tunidades seguem no formato de teletrabalho, mas estão distribuídas 
pela matriz e filiais da empresa em todo o Brasil. As vagas são para os 
cargos de: vendedor, analistas de Business Intelligence (BI), Riscos, 
Informação, Sistemas e Suporte; assistente administrativo e de apoio, 
auditor, auxiliar Administrativo e Comercial, consultor de Inside Sales, 
coordenador de Cobranças, supervisor Comercial, de Parcerias e de 
Vendas. Interessados podem acessar  (www.embracon.com.br), e clicar 
na aba Trabalhe Conosco, 

E - Técnico em Farmácia
O Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências (HCFMUSP) 
está com inscrições abertas para curso técnico em farmácia. O curso se 
destina à formação de auxiliares e técnicos em farmácia capacitados a 
assessorar o farmacêutico em suas principais áreas de atuação: hospi-
tais, laboratórios de produção e controle de medicamentos, farmácias 
e drogarias. Objetiva proporcionar conhecimentos técnicos, científicos 
e habilidades para que os profissionais possam executar o planejamen-
to e a assistência farmacêutica em grau auxiliar, e ações assistenciais 
correspondentes, além de colaborar com o farmacêutico na orientação 
e supervisão do trabalho em farmácia. Mais informações em: (https://
bit.ly/3hlOY49).

F - Variedade de Cana 
O canavicultor já consegue antecipar em quatro anos a adoção de uma 
nova variedade de cana-de-açúcar, que pode proporcionar um aumento 
de produtividade de 20% em relação à variedade antiga. Esse ganho vem 
sendo acelerado quando a instalação do canavial é feita por meio do uso 
do sistema de Mudas Pré-Brotadas associado com o sistema de MEIOSI. 
Essa condição benéfica está mudando a vida do produtor de cana não só 
pelo incremento na produtividade. O combo tecnológico MPB + MEIOSI 
torna o produtor independente em relação à escolha da variedade e à 
produção de mudas dessas novas variedades, mais adequadas ao seu 
nicho de produção. O MPB mudou o modo de plantar cana no Brasil e 
está em várias regiões do país (midiaiac@iac.sp.gov.br).

A - Olimpíada de História
Diante da pandemia, a 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do 
Brasil, realizada pela Unicamp, foi reformulada e será totalmente online. 
As inscrições seguem até dia 7 de setembro. O encerramento está previsto 
para 30 de outubro e, em 22 de novembro, serão divulgados os meda-
lhistas. A competição terá a mesma dinâmica: podem participar equipes 
compostas por um professor de História e três alunos dos 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio, de escolas públicas 
e particulares. Nas fases 0 a 4, os participantes deverão responder ques-
tões de múltipla escolha e realizar uma tarefa. Nas fases 5 e 6, as equipes 
realizarão uma tarefa e corrigirão de outros grupos, respectivamente. Mais 
informações, acesse: (www.olimpiadadehistoria.com.br).

B - Vagas Abertas
A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience, está 
com 150 vagas abertas na capital paulista para contratação neste mês de 
julho. As oportunidades são para posições de agente de atendimento via 
chat e os requisitos variam de acordo com cada vaga. Todo o processo de 
recrutamento está acontecendo de forma remota, desde a candidatura 
até as entrevistas, incluindo testes em tempo real, como o de digitação, 
por exemplo. Ponto positivo é a oportunidade para pessoas que ainda 
não tiveram experiências profissionais e buscam desenvolvimento de 
carreira. Os interessados em participar da seleção devem acessar o site 
(https://bit.ly/2CVr8JR).

C - Gerenciamento de Negócios 
Micro e pequenos empreendedores ganharam mais um canal de reforço 
para enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia. O Sebrae-SP 
lançou o programa online “Enfrente a Crise” e a Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil promove para seus associados a oportunidade de 
participação dos cursos online de capacitação. O objetivo é proporcionar 
aos empreendedores e empresários em geral o aperfeiçoamento em gerir os 
negócios. O programa tem como público-alvo empresas com faturamento 
anual de até R$ 4,8 milhões. A ferramenta gratuita consiste na capacita-
ção remota de empresários em cursos com cinco módulos que abordam 
etapas importantes da rotina empresarial, além de horas de consultoria, 
promoção de rodadas de negócios e acesso a programas permanentes 
de apoio aos empreendedores. Mais informações em (www.gs1br.org). 

G - Coletas e Entregas 
A Neo Delivery - franquia de aplicativo de entrega via motofrete, está em 
busca de motofretistas para as unidades que serão lançadas em São José do 
Rio Preto, Ribeirão Preto, Rondonópolis, Cuiabá, Goiânia, Natal,  Teresina, 
Governador Valadares e Londrina. A rede atua por meio de um aplicativo para 
smartphones e desktops. Usuários se beneficiam do serviço de motofrete de 
tudo que pode ser transportado sobre uma motocicleta a preços e estima-
tiva de tempo de entrega diferenciados do que é praticado no mercado. Os 
clientes podem solicitar através do aplicativo, coleta e entrega, ou apenas 
entrega, dos mais variados tipos de mercadoria. Interessados devem entrar 
em contato pelo telefone 0800-909-0100 ou Whatsapp (17) 9.9788-8887.

H - Beleza Profissional
A Beauty Fair comunica que a 16ª edição da maior feira de beleza profis-
sional das Américas está adiada para setembro de 2021 e aproveita para 
apresentar as novidades que a empresa prepara até o final do ano. Serão 
jornadas gratuitas de capacitação na Beauty Fair Week, uma nova plata-
forma de educação e entretenimento por assinatura, Beauty Fair On, para 
trazer cada vez mais conteúdo relevante e atualizado para profissionais 
de beleza, e a realização dos congressos da Beauty Fair de forma virtual. 
Ainda, em dezembro, ocorrerá a Beauty Fair Estética e o 15º Congresso 
Científico Internacional de Estética e Cosmetologia, ambos em formato 
presencial, em São Paulo. Mais informações: (http://beautyfair.com.br/). 

I - Retomada Econômica
O Demarest Advogados reuniu sócios de todas as áreas práticas do es-
critório para produzir uma série de cadernos especiais sobre as grandes 
transformações causadas pela epidemia da Covid-19. Neles, os especialistas 
analisam alguns dos maiores segmentos industriais brasileiros (Imobiliário, 
Aviação, Petróleo e Gás, e Seguros), trazendo projeções e propostas para 
a retomada econômica no período pós-pandemia. Objetiva colaborar para 
uma retomada mais eficaz e assertiva da economia em todos os âmbitos 
possíveis. Os documentos estão disponibilizados gratuitamente em: (ht-
tps://www.demarest.com.br/noticias/#cadernos-especiais).

J - Desinfecção de Compras 
Desde a reabertura, o SP Market, shopping da Zona Sul de São Paulo, 
vem investindo em protocolos de limpeza e higiene, com o intuito de ga-
rantir a segurança de seus lojistas e consumidores. Além do já tradicional 
álcool em gel, máscaras e distanciamento entre pessoas, a tecnologia 
também prova ser uma grande aliada no combate ao Coronavírus, com 
a implantação da cabine de luz ultravioleta que atua na desinfecção de 
produtos. Basta colocar os produtos dentro do carrinho e  empurrá-lo 
para dentro do equipamento. A radiação emitida pela luz UV elimina até 
99,9% dos vírus, bactérias e outros micro-organismos das superfícies, 
pois é capaz de penetrar nas células desses patógenos. Saiba mais em:  
(http://www.shoppingspmarket.com.br/cuidadossp/).

Estou na Web - 
e agora, o que eu faço?

Você não queria, mas 
agora é obrigado a 
encarar câmera, luz, 
ação!

Seus clientes não es-
tão mais em sua loja, 
seus alunos não estão 

mais em sala de aula e seus 
concorrentes estão a um 
click de teclado. Agora você 
precisa se reinventar para 
continuar respirando. A 
distância imposta pelo iso-
lamento social nos obriga 
a desenvolver novas habi-
lidades de comunicação e 
relacionamento. 

O falar não basta. A 
imagem pode não refletir 
a realidade. Então, o con-
junto precisa ser natural, 
verdadeiro e assertivo.

Reuniões, aulas, confe-
rências. Tudo acontecendo 
a distância e não te dando 
tempo para aprender e, 
às vezes, nem de pensar 
direito. É preciso fazer o 
caminho caminhando. É 
necessário inovar no des-
conhecido e descobrir que 
o básico não basta mais. A 
paixão está no ar.

Na web quem se torna 
“celebridade” é quem tem 
paixão pelo que faz. Tudo 
que se faz com paixão 
tende a gerar um resultado 
melhor. 

Paixão é um sentimento 
próprio do ser humano, é 
algo intenso e profundo, 
que gera grande interesse 
e desperta atração da pes-
soa que está apaixonada. 
Encontros, reuniões, au-
las ou qualquer exposição 
pessoal via web preci-
sam ser tratados como 
se fossem presencias e 
com mais atenção aos 
detalhes.

O público que está nos 
assistindo precisa perce-
ber que gastamos tempo 
preparando o ambiente 
e nos preparando para 
aquele momento. Essa 
preparação é percebida nos 
detalhes, nos cuidados que 
tomamos para harmonizar 
o ambiente com o assunto 
a ser tratado, com a esco-
lha de nossa roupa e com 
a atualização do tema em 
debate.

A postura diante de uma 
câmera deve ser a mesma 
que teríamos presencial-
mente. O falar respeitosa-
mente com a plateia e olhar 
nos olhos, deve ser carac-
terística marcante de quem 
trabalha com pessoas, só 
que nesse caso, os olhos são 
as lentes de sua câmera e 
o respeito é demonstrado 
pela preparação do que se 
vai falar e pela paixão com 
que se fala.

Mas para cada momento 
existem detalhes que de-
vemos observar para não 
sermos pegos e taxados de 
“deselegantes”. Em video-
conferências, por exemplo, 
a educação nos sugere ou-
vir primeiro e falar depois. 
Pedir a palavra e aguardar 
gentilmente que nos seja 
dada a oportunidade de 
nos expressar. Saber ser 
objetivo e conciso permite 
um melhor aproveitamento 
do tempo e abre espaço 
para que mais pessoas 
possam se manifestar apre-
sentando suas opiniões e 
argumentos.

Use seus momentos de 
exposição pública na web, 
não importa se é em pa-
lestras, aulas, reuniões ou 
videoconferências, para 
demonstrar sua capacidade 
de adaptação e flexibilidade 
diante de um cenário que 
nos desafia, a cada dia, 
a sermos mais criativos, 
inovadores e agentes de 
transformação.

Em suma, coloque paixão 
em tudo, na organização 
do seu ambiente, no de-
senvolvimento do seu co-
nhecimento, na preparação 
de sua voz, na iluminação, 
no som e, principalmente 
no respeito para com seus 
ouvintes. Você está na web, 
queira ou não, então venha 
somar com quem quer di-
vidir conhecimento. 

Traga sua paixão por 
ensinar e aprender. Multi-
plique as boas práticas do 
convívio humano, mesmo 
que a distância e repudie 
a intolerância.

(*) - É mestre em Tecnologia 
e Sociedade, professor e 

coordenador de operações dos 
cursos semipresenciais do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Júlio Cezar Bernardelli (*)

Entretanto, levanta-
mento prévio do FGV 
IBRE, pela Sondagem 

do Consumidor, mostra que 
a velocidade da reabertura 
não deve ser a mesma do 
ímpeto do brasileiro de fre-
quentar locais com grande 
aglomeração: entre 54,5% 
e 80% declararam que não 
frequentariam em hipótese 
alguma bares e restaurantes, 
cinemas e teatros e shopping 
centers, nem viajariam de 
férias. 

“Grande parte dos consu-
midores avalia que o ritmo 
de flexibilização está acima 
do que eles consideram 
apropriado. Enquanto uma 
vacina não estiver disponí-
vel, o medo de contaminação 
deve continuar provocando 
aversão a locais de grande 
aglomeração na maioria das 
capitais pesquisadas. Além 
disso, o período de maior 
restrição fez com que muitos 
consumidores perdessem 
seus empregos ou tivessem 
redução de sua renda. 

O medo do desemprego ou 
a demora para recuperar a 
renda média da família junto 

Enquanto uma vacina não estiver disponível, 
o medo de contaminação deve continuar provocando aversão a 

locais de aglomeração.
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café para o ano cafeeiro de 
2019/2020 foi estimada em, 
aproximadamente, 168 mi-
lhões de sacas de 60kg, das 
quais 95,3 milhões de café 
arábica, o que corresponde a 
56,7% do total da safra global, 
e 72,7 milhões de sacas da 
espécie conilon, volume que 
equivale a 43,3% do total. No 
Brasil a produção é estimada 
em aproximadamente 60 mi-
lhões de sacas de 60kg, dos 
quais 45 milhões de café ará-
bica e 15 milhões de conilon.

Ao analisarmos apenas 
o desempenho do café da 
espécie conilon, cujo maior 
produtor é o Vietnã com a 
safra estimada em cerca de 
30 milhões de sacas, o que 
corresponde a 41% do total,  
percebemos que o Brasil, ao 
produzir 15 milhões de sacas, 
é responsável por 20% da sa-
fra mundial. Os três principais 
estados produtores do Brasil, 
em ordem crescente, são: 

Bancos poderão 
renovar prova 
de vida por 
procuração

Desde ontem (27), agentes 
bancários estão autorizados 
a realizar comprovação de 
vida, por meio de procurador 
ou representante legal, de 
beneficiários do INSS com 
idade igual ou superior a 60 
anos, sem o prévio cadastra-
mento na instituição. A dis-
pensa da autenticação pode 
ser feita quando apresentada 
procuração, termo de tutela, 
curatela ou guarda.

A procuração também 
deverá ser aceita quando for 
apresentado instrumento de 
mandato público, nas situa-
ções de ausência por viagem, 
impossibilidade de locomo-
ção ou moléstia contagiosa 
e durante o período de 120 
dias, podendo ser prorroga-
do por ato do presidente. A 
portaria, assinada pelo presi-
dente do Instituto, Leonardo 
Guimarães, está publicada 
na edição de ontem (27) do 
DOU (ABr).

Maioria dos brasileiros não pretende 
frequentar locais de aglomeração

Muitos dos estados brasileiros já flexibilizaram as medidas de isolamento social, reabrindo comércio, 
bares, restaurantes e até locais de lazer como praias, parques e salas culturais

iriam havendo medidas 
adequadas de prevenção à 
Covid-19. 

Ainda segundo o levanta-
mento, o maior percentual 
dos cariocas (37,9%) consi-
derou muito rápido o ritmo 
de flexibilização das medidas 
de isolamento social. Outros 
23,3% avaliaram o ritmo 
como rápido, 23,8% como 
normal, 10,1% como lento 
e 4,9% como muito lento. Já 
os paulistas, em sua maioria 
(31,7%), consideraram o re-
torno às atividades em ritmo 
normal, 27,7% consideram o 
ritmo muito rápido, seguido 
por 24,2% (rápido), 11,8% 
(lento) e 4,8% (muito lento). 
Na média nacional, 29,9% 
analisaram o ritmo como 
muito rápido, quase o mesmo 
percentual de consumidores 
(27,8%) que avaliaram como 
normal. 

A pesquisa consultou 
1500 consumidores de sete 
capitais (Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador, Belo Hori-
zonte, Recife, Porto Alegre 
e Brasília), entre os dias 2 
e 16 de julho, de diferentes 
faixas de renda (AI/FGV).

com um maior endividamen-
to, mantém consumidores 
cautelosos, fazendo com que 
o ímpeto de compras de bens 
e serviços permaneça em 
patamar ainda muito baixo”, 
avaliou Viviane Seda, coor-
denadora da Sondagem do 
Consumidor do FGV IBRE. 
Sobre ir a cinemas e teatros, 
80% informaram que não 
iriam em hipótese alguma e 
17,2% declararam que iriam 
se fossem tomadas medidas 
de prevenção adequadas. 

Com relação a frequen-
tar bares e restaurantes, 

a maioria (64%) também 
disse que não iria em hipó-
tese alguma, com 32,6% dos 
consumidores se dizendo 
preparados para frequentar 
com a adoção de medidas 
de prevenção. Números 
semelhantes à pergunta 
sobre a disposição de viajar 
de férias, de ônibus ou avião: 
69,4% e 27,1%, respectiva-
mente. O resultado menos 
pessimista foi em relação 
aos shoppings centers, 
locais em que 54,5% não 
frequentariam em nenhuma 
hipótese, enquanto 40,9% 

Melhoramento genético para 
sustentabilidade do café conilon brasileiro

Bahia com a média da safra 
estimada em 2,2 milhões de 
sacas, Rondônia com 2,3 mi-
lhões e o Espírito Santo, maior 
produtor brasileiro da espécie, 
com a safra estimada em 
aproximadamente 10 milhões 
de sacas, 66,6% da produção 
brasileira e 13,7% de toda a 
safra mundial da espécie.

Há mais de 40 anos in-
vestindo em pesquisas e no 
desenvolvimento de tecno-
logias no Estado do Espírito 
Santo, o Instituto Capixaba 

de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Incaper) é um dos grandes 
responsáveis pelo sucesso da 
cafeicultura capixaba. Den-
tre as pesquisas que realiza 
está o desenvolvimento de 
cultivares de cafeeiro que 
sejam adaptados às caracte-
rísticas climáticas do Estado, 
além de possuírem outros 
atributos positivos como alta 
produtividade, tolerância e 
resistência a pragas e doen-
ças (AI/Embrapa Café). 


