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D - Programa de Estágio
Com atuação em diferentes segmentos do setor de infraestrutura 
do país, incluindo mineração, construção, petróleo e gás, energia, 
indústria, agronegócio, entre outros, o Grupo Sotreq está oferecendo 
63 vagas em diferentes cidades de 11 estados brasileiros para recém-
graduados de diversas áreas do conhecimento, como administração, 
contabilidade, comércio exterior, direito, economia, logística, ciência 
da computação, gestão de sistemas de informações, informática, 
relações internacionais, comunicação social, design instrucional, 
design gráfico, marketing, matemática, publicidade e engenharia. 
Os candidatos também devem ter conhecimento do pacote Office e 
inglês intermediário. inscrições até 22 de janeiro, por meio do link: 
(https://bit.ly/38dqxF0).

E - Recuperação e Expansão
A sexagenária companhia de mobilidade urbana Itapemirim sonha em 
retomar o rumo do crescimento. Depois de anunciar que está pratica-
mente liquidando os seus encargos previstos na recuperação judicial 
(algo que deve acontecer no primeiro trimestre de 2021), o grupo está 
investindo pesado para decolar voo com a ITA Transportes Aéreos. 
Segundo Sidnei Piva, controlador da operação, o objetivo é disputar o 
mercado em pé de igualdade com as grandes do setor aéreo brasileiro. 
Para isso, a empresa deve anunciar, em breve, a abertura de 1.500 vagas 
de emprego para essa vertente. Os cargos vão desde perfil administra-
tivo até pilotos e comissários de bordo. O executivo garantiu, ainda, o 
lançamento de pelo menos 300 vagas para reforçar a frota rodoviária 
da Viação Itapemirim neste fim de ano. Fonte: Abifer.

F - Ciência da Computação 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSCar 
está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de mestra-
do, com início no primeiro semestre de 2021. São 37 vagas disponíveis, 
distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa: Aprendizado de Máquina e 
Processamento de Línguas Naturais; Sistemas de Automação e Robótica; 
Engenharia de Software; Banco de Dados; Interação Humano-Computa-
dor; Arquitetura de Computadores; Computação Ubíqua; Computação 
de Alto Desempenho e BigData; e Processamento de Imagens e Sinais. 
A inscrição e o envio dos documentos indicados no edital deverão ser 
realizados exclusivamente pela Internet, até o dia 3 de janeiro. Mais 
informações em: (http://ppgcc.dc.ufscar.br). 

A - Santos/Guarujá
O Departamento Hidroviário iniciou a Operação Verão+Seguro, com toda 
a frota disponível. Ao todo, o Sistema contará com 31 embarcações dis-
tribuídas nos oito sistemas no litoral paulista. A travessia Santos/Guarujá 
terá o reforço de duas balsas, ampliando a capacidade transportada por 
hora em 38% na comparação à temporada do ano passado. Mesmo com 
a operação, é reforçada a importância de evitar viagens desnecessárias 
e a exposição ao risco de contaminação por COVID-19. Já na Travessia 
São Sebastião/Ilhabela serão nove embarcações, sendo sete balsas e duas 
lanchas para passageiros, que foi adotada pela primeira vez em 2019 e 
trouxe mais agilidade e conforto aos usuários.

B - Produtores de Vinhos 
Os produtores de uva e vinho têm até o dia 3 de maio para se cadas-
trar no novo Sistema de Informação de Vinhos e Bebidas (Sivibe). O 
sistema vai otimizar a fiscalização e o gerenciamento das declarações 
de viticultores, vitivinicultores e vinicultores. O cadastro foi estabe-
lecido por uma Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, 
publicada em novembro, que deu prazo de 180 dias para o registro. 
O sistema permite o envio pelos produtores das declarações sobre 
áreas cultivadas, quantidade produzida na safra por variedade e a 
destinação desta produção. Também permite a comprovação e aná-
lise desses dados por parte da fiscalização agropecuária, visando o 
controle da produção vinícola nacional. Para se cadastrar, o produtor 
deve acessar o módulo vitícola e informar alguns dados e endereço 
com coordenadas geográficas.  

C - Gasto com Pets 
Os brasileiros estão gastando mais com seus animais de estimação. De 
acordo com o Guiabolso, plataforma que facilita e melhora a gestão 
financeira das pessoas ao organizar seus orçamentos, o aumento foi de 
quase 10% na comparação de novembro de 2019 com novembro deste 
ano. Passou do valor médio de R$ 88,67 (para R$ 97,04, de acordo com 
pessoas cadastradas no Guiabolso que têm custos, por exemplo, com 
compra de ração e veterinário. Segundo o IBGE, 46,1% dos domicílios 
tinham pelo menos um cachorro em 2019. Já os gatos eram parte de 
19,3% dos lares brasileiros. Em números reais, são 47,9 milhões de 
domicílios com ao menos um cão ou gato. A expectativa para o setor 
pet no Brasil é de uma alta de 4,6% neste ano em relação aos valores 
do ano anterior, segundo a Euromonitor. 

G - Startups e Corporações
O Bradesco está entre os 25 “Open Innovation Challengers” do Cor-
porate Startup Stars Awards 2020, premiação global que reconhece as 
companhias mais ativas em iniciativas de inovação aberta, por meio de 
indicações de startups convidadas, com ambiente colaborativo entre 
startups e grandes corporações. A ação é organizada pela consultoria 
internacional Mind The Bridge em parceria com a Câmara de Comércio 
Internacional (ICC). Com sua primeira edição global, esta premiação já 
está em sua quinta edição e é umas das mais prestigiadas da Europa. O 
Bradesco atua desde 2014 com startups e fintechs por meio do ecossistema 
inovabra, composto por oito programas de ação complementares, sendo 
eles: habitat, lab, ventures, internacional, hub, startups, polos e pesquisa. 

H - Montagem de Supercomputador
A Petrobras começou a receber os equipamentos que compõem o su-
percomputador denominado “Dragão”, computador de alto desempenho 
que proporcionará maior performance no processamento geofísico, re-
duzindo riscos geológicos e operacionais. A companhia vem reforçando 
o investimento em computadores de alto desempenho e, em menos de 
dois anos, colocou em produção nove supercomputadores, inclusive 
os dois maiores da América Latina (Atlas e Fenix), que também têm 
como função o processamento de dados geofísicos. O supercomputador 
Dragão terá a capacidade de processamento equivalente à soma de 
quatro milhões de telefones celulares ou de cem mil laptops modernos.   

I - Mercados para Exportação 
A JBS expandiu as exportações em 2020 para 11 novos países por meio 
de suas empresas controladas no Brasil: Seara e Friboi. Os novos merca-
dos são Indonésia, Libéria, Antígua e Barbuda, Senegal, Ilhas Maurício, 
Casaquistão, Trindade e Tobago, Uzbequistão, Nigéria, Vietnã e Etiópia. 
A companhia exportou um mix de produtos de proteínas bovina, de 
frango, com destaque para um relevante crescimento de proteína suína. 
A Indonésia é um dos países que liderou a importação, superando 1.600 
toneladas neste ano. Com os novos mercados, a JBS já ultrapassa a marca 
de exportação para mais de 150 países. A JBS é a segunda maior companhia 
de alimentos do mundo e a maior de proteína animal (https://jbs.com.br/). 

J - Fusão FCA e PSA
A Comissão Europeia aprovou a fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) e a PSA, dona de Peugeot e Citroën, desde que a operação respeite 
os compromissos assumidos pelas empresas para garantir a concorrência 
no mercado. Prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2021, 
a fusão criará o quarto maior grupo automotivo do mundo em volume 
de produção, atrás de Volkswagen, Toyota e da aliança Renault-Nissan-
Mitsubishi. A companhia resultante da operação se chamará Stellantis 
e reunirá as marcas Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Maserati, Jeep, 
Ram, Lancia, Abarth, Citroën, Opel, Peugeot, Vauxhall e DS Automobiles. 
A sede será nos Países Baixos, atual base legal da Fiat Chrysler, com 
ações cotadas em Milão, Paris e Nova York (ANSA). 

Papo reto 
com o Papai Noel

Saudades dos tempos 
normais né, amigos? 
Nesse ano nada, nada 
está sendo fácil

Nunca percorri cami-
nhos tão óbvios com 
tantas dificuldades e 

incertezas. Eu, sinceramen-
te, ando com uma nostalgia 
imensa. Quando podería-
mos prever um fim de ano 
que teríamos que substituir 
o Papai Noel “físico” pelo 
virtual? As vendas online 
já estavam chegando e to-
dos nós já estávamos nos 
preparando para grandes 
mudanças no varejo. Mas, 
e o Papai Noel?

Pensei muito, e como 
essa época é de reflexão e 
avaliação, decidi ter uma 
conversa sincera com ele, 
ter um papo reto mesmo, 
olho no olho, assim como 
as crianças fazem quando 
querem pedir seus pre-
sentes tão desejados. Abri   
meu coração. Quando 
decidi que teríamos o Pa-
pai Noel “de verdade” no 
shopping, falei para ele de 
todos os protocolos e dos 
cuidados que precisamos 
ter com todos neste mo-
mento tão difícil. 

Minha intenção era escu-
tar também um pouquinho 
a opinião dele, que é tão 
sensato com todos, afinal, 
se nós esperamos ansiosa-
mente essa data, imaginei 
que ele também esperaria. 
Sabemos que os protocolos 
são rígidos e respeitá-los 
é fundamental. Em nossa 
conversa, ele entendeu 
e concordou, mas em se-
guida ele me contou que 
os empregos estavam em 
baixa este ano. E olha que 
ele, que só trabalha mesmo 
nessa época, esperou o ano 
inteiro para poder escutar 
os pedidos de presente, dar 
bons conselhos e desejar 
um Feliz Natal. 

Deixou bem claro que a 
decisão era minha (esperto 
ele viu), mas que desejava 
mesmo só isso: estar pre-
sente. Então, com todo cui-
dado, lembrei de conselhos 

tão antigos que sugerem 
que nos coloquemos no 
lugar do outro, que a gente 
decida com a razão, mas 
que uma pitada de emoção 
pode sim ser fundamental. 
E lá está ele! Muito bem 
protegido em uma redoma 
de vidro! Feliz, conversan-
do e alegrando crianças e 
adultos.

Quando sentei para fazer 
meu pedido, ele fez um 
breve agradecimento di-
zendo que poucos amigos 
estão trabalhando neste 
ano. Que, na idade dele, 
esperar mais um ano não 
é fácil e que é bem dife-
rente de 365 dias para os 
jovens. Disfarcei a emoção. 
Eu queria mesmo era dar 
um abraço nele. Mas quem 
sabe a gente consiga no ano 
que vem, né?

Para finalizar, curiosa, 
perguntei sobre os pedidos 
que ele tem recebido e ele 
me contou: “Sabe, as crian-
ças continuam pedindo 
mesmo os brinquedos, e 
aguardando suas balinhas. 
Aqueles que não gostam 
muito de estudar, chegam 
mais seguros, pois sabem 
que não vou falar em notas, 
nem se passaram de ano. 
Mas todas as crianças falam 
das saudades que sentem 
dos colegas da escola”, ele 
me disse.

“E os adultos?”, eu per-
guntei. A resposta foi: 
“Bem, neste ano as viagens 
para Europa ou Disney 
com a família praticamente 
desapareceram. Poucos 
pedem algo material, mas 
todos, todos mesmo, pe-
dem saúde e que mantenha 
sua família mais próxima”. 
Eu não pedi nada. Só agra-
deci pela oportunidade 
que tenho em conseguir 
proporcionar momentos 
inesquecíveis para tantas 
pessoas. 

Continuo com saudades 
dos meus dias normais, 
mas confesso que aprendi 
muito com tantos desafios. 
Feliz Natal!

(*) - É diretora de marketing do Grupo 
Tacla Shopping.

Cida Oliveira (*)

Principal impacto ficou com grupo de alimentação e bebidas.

O dado foi divulgado on-
tem (22) pelo IBGE. 
Essa foi a maior taxa 

de variação mensal do IPCA-
15 desde junho de 2018 
(1,11%). Com o resultado, 
o IPCA-15 fechou 2020 com 
uma taxa de 4,23%.

O IPCA-15 trimestral 
(também conhecido pela 
sigla IPCA-E) do último 
trimestre do ano ficou em 
2,84%. Em dezembro, o 
principal impacto para a 
inflação ficou com o grupo 
alimentação e bebidas, que 
teve alta de preços de 2% 
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O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 3,2 pontos de novembro para dezem-
bro deste ano. Com essa, que foi sua terceira 
queda consecutiva, o indicador chegou a 78,5 
pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.

A queda foi puxada principalmente pela 

confiança dos consumidores brasileiros em 
relação ao futuro, medida pelo Índice de 
Expectativas, que cedeu 3,7 pontos e passou 
para 85,6 pontos. O Índice da Situação Atual, 
que mede a confiança dos consumidores no 
presente, caiu 2,1 pontos e chegou a 69,7 
pontos (ABr).
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PIB do 3º trimestre 
dos EUA bate 33,4%

O Departamento de Co-
mércio dos Estados Unidos 
publicou sua última revisão 
do resultado do Produto In-
terno Bruto (PIB) do tercei-
ro trimestre e informou que a 
economia cresceu 33,4% no 
período - um pouco acima 
da estimativa anterior, que 
era de 33,1%. O número di-
vulgado ontem (22) mostra 
recuperação após o tombo 
histórico de 31,4% nos três 
meses anteriores (abril a ju-
nho), no pior resultado para 
um trimestre desde 1947.

No entanto, o dado ainda 
não foi suficiente para reagir 
às quedas nos seis primeiros 
meses e os Estados Unidos 
acumulam uma retração 
de 3,5% do PIB em 2020 
na comparação com o ano 
de 2019. Na segunda-feira 
(21), o Congresso aprovou 
um segundo pacote de ajuda 
financeira, no valor de quase 
US$ 900 bilhões, que se soma 
ao anterior de mais de US$ 
1 trilhão. Especialistas ouvi-
dos pela mídia norte-ameri-
cana ainda apontam que a 
economia perdeu fôlego por 
conta da fortíssima segunda 
onda de casos e mortes por 
Coronavírus Sars-CoV-2 e 
deve apresentar um quarto 
trimestre mais fraco do que 
as estimativas anteriores. 
Os EUA são os que mais re-
gistram contágios (mais de 
18 milhões) e óbitos (319,4 
mil) por Covid-19 no mundo 
(ANSA).

Prévia da inflação oficial fecha 
2020 com taxa de 4,23%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial, 
registrou taxa de 1,06% em dezembro deste ano, taxa superior ao 0,81% de novembro e ao 1,05% de 
dezembro do ano passado

frutas (3,62%), a batata-in-
glesa (17,96%) e o óleo de 
soja (7%).

Outros grupos com gran-
de impacto no IPCA-15 de 
dezembro foram transpor-
tes (1,43%) e habitação 
(1,50%). Apenas o grupo 
vestuário teve deflação 
(queda de preços): -0,44%.

No acumulado do ano, o 
principal responsável pela 
taxa de 4,23% da prévia da 
inflação foi também o grupo 
alimentação e bebidas, com 
uma alta de preços acumu-
lada de 14,36% (ABr).

na prévia do mês. Entre os 
itens com maior taxa de in-

flação destacam-se as carnes 
(5,53%), o arroz (4,96%), as 

Supermercados deverão ter 
carrinhos de compras adaptáveis

utilizada para a mobilidade 
de seus filhos”.

Ainda segundo a proposta, 
competirá exclusivamente 
aos municípios e ao Distri-
to Federal regulamentar e 
fiscalizar a medida. A regu-
lamentação deverá dispor, 
por exemplo, sobre a catego-
rização dos supermercados 
como de médio ou grande 
porte e sobre a tecnologia 

necessária à adaptação dos 
carrinhos.

O texto acrescenta a me-
dida à Lei de Acessibilidade 
(10.098/00), que já prevê a 
obrigatoriedade de centros 
comerciais oferecerem 
carros e cadeiras de rodas, 
motorizados ou não, para 
o atendimento da pessoa 
com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, na noite da 
última segunda-feira (21), 
o projeto de lei que trata 
da obrigatoriedade da dis-
ponibilização de carrinhos 
de compra adaptáveis em 
supermercados para pes-
soas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
A proposta determina que 
os supermercados e hiper-
mercados também tenham, 
pelo menos, um funcionário 
capacitado para atender a 
essas pessoas. O projeto 
segue agora para o Senado.

Pelo texto, de 2% a 5% 
dos carrinhos deverão ser 
adaptados. O autor da pro-
posta, deputado Capitão 
Wagner (Pros-CE), ressalta 
que pais e responsáveis de 
crianças com deficiência, 
ao fazer compras em su-
permercados, muitas vezes 
“deparam-se com o dilema 
de empurrar o carrinho de 
compras e, ao mesmo tem-
po, conduzir a cadeira de 
rodas ou outra tecnologia 

Carrinhos de compra adaptáveis em supermercados para 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Confiança do consumidor cai 3,2 pontos


