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D - Imóveis Usados 
O mercado de imóveis usados fechou o ano de 2020 com crescimento 
no volume de negócios superior a 52% em comparação a 2019, de 
acordo com o Painel do Mercado Imobiliário produzido pelo Kenlo. 
A venda e aluguel de imóveis usados somaram 44.810 negócios, ante 
29.435 no ano anterior, mostram os dados coletados entre mais de 
7,2 mil imobiliárias e 44 mil corretores de imóveis cadastrados na 
plataforma. O interesse por imóveis também pode ser medido pelo 
aumento no número de propostas de negócios, que cresceu 18% em 
relação a 2019, alcançando 176.671 propostas registradas na plata-
forma. A tendência de alta ao longo de 2020 tornou-se mais forte, 
sobretudo, nos dois últimos trimestres do ano. Outras informações: 
(https://kenlo.io/).

E - Negócios e Empreendedorismo
A Uninassau - Centro Universitário Mauricio de Nassau Recife, campus, 
Graças, promove a Semana de Negócios e Empreendedorismo. Acon-
tece entre os dias 1º e 8 de fevereiro, sempre às 19h, e será online e 
gratuito. Os participantes vão poder aproveitar diversos temas, como: 
Contabilidade para não contadores; Gestão financeira para pequenos 
empreendimentos; Cronograma no Excel; Finanças pessoais e Custos 
e formação de preços. O evento é uma ótima oportunidade para quem 
já tem ou deseja abrir seu negócio ou empreender. O intuito é ajudar e 
preparar as pessoas a se desafiar, ou, até mesmo, dar o pontapé inicial 
para abrir e organizar seu próprio negócio. Inscrições: (https://extensao.
uninassau.edu.br/).

F - Recém-formados
O BTG Pactual está com inscrições abertas para o programa Próxima 
Geração, dedicado a identificar, contratar e treinar jovens talentos que 
farão parte do time BTG Pactual. Buscam jovens com muita dedicação e 
vontade de crescer profissionalmente, desenvolvendo e construindo, em 
equipe, um negócio único e especial na indústria financeira, que passa 
por intensa transformação. As inscrições foram prorrogadas até 7 de 
fevereiro, e há vagas para diversas áreas do banco, incluindo a área de 
tecnologia. O banco acredita que a proximidade do time de tecnologia 
com as áreas de negócios é importante para o processo de inovação, 
com liberdade para novas, soluções e padrões de desenvolvimento. 
Inscrições: (https://www.btgpactual.com).

A - Inclusão Digital
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre 
inscrições para cursos de inclusão digital para pessoas com deficiência. 
Gratuitos e em formato de ensino a distância (EaD), os cursos visam 
desmistificar o sentimento de medo e insegurança em acessar recursos 
tecnológicos. Dentro do módulo de inclusão digital, as pessoas com de-
ficiência interessadas podem se matricular nos cursos de: Alfabetização 
Digital, Digitação, Redes Sociais e Tecnologia Assistiva voltada para 
pessoas com deficiência visual.  O conteúdo programático é extenso e 
cada curso tem de 6 a 15 horas de duração. As inscrições devem ser 
realizadas pelo link (http://bit.ly/CursosInclusaoDigital).

B - Gestão Esportiva
A LaLiga, por meio de LaLiga Business School, uniu forças com a ESPM, 
Real Valladolid Club de Fútbol, e a Octagon Brasil para lançar o curso LaLiga 
Masterclass - Como a LaLiga se tornou uma referência Global no Futebol. 
Entre os dias 6 e 9 de maio, palestras com profissionais da área proporcionarão 
aprofundamento no bem-sucedido modelo de gestão de uma das maiores 
ligas esportivas do mundo, a LaLiga Santander, avaliando sua estratégia e 
metodologia de negócio. Tendo como público-alvo profissionais atuantes nos 
segmentos de mídia, esporte e entretenimento, que desejam aprimorar seus 
conhecimentos com executivos atuantes, o curso objetiva capacitar os profis-
sionais em conhecimentos práticos e teóricos sobre gestão de ligas esportivas. 
Informações: (https://www.espm.br/educacao_continuada/laliga-masterclass-
como-a-laliga-se-tornou-uma-referencia-global-no-futebol-2496). 

C - Cashback para Correntistas
Ao longo de 2020, o Original - primeiro banco digital completo - pagou 
R$ 29 milhões em cashback (dinheiro de volta) aos correntistas. Do 
total resgatado pelos correntistas, a maior parcela foi referente aos be-
nefícios para quem usa os cartões do Original. Isso porque, o programa 
de cashback devolve em dinheiro parte dos gastos mensais com cartão 
de crédito e débito, que podem chegar a até 1,5%. Trata-se do primeiro 
programa de pontos de um banco brasileiro a oferecer esse benefício 
aos clientes. O cashback também foi utilizado, ao longo do ano, em 
campanhas sazonais para correntistas. Entre os exemplos estão a ação 
de 10% a mais para recebimento do auxílio emergencial e da restituição 
do imposto de renda. O banco ofereceu ainda, durante a Black Friday, 
cashback em dobro nas compras em lojas parceiras. 

G - Comercialização de Soja
Com o sucesso na comercialização online de soja após a parceria inédita 
entre a trading Bunge e o marketplace Orbia, formalizada em novembro, 
as empresas preparam campanha para movimentar operações de barter 
digital durante o mês de fevereiro, com foco na safra 2021/22. As operações 
de barter são baseadas em uma relação de troca que viabiliza aos produto-
res a compra de insumos necessários ao cultivo da safra com pagamento 
futuro em grãos. A parceria possibilita que tanto a comercialização simples 
de grãos quanto operações de barter sejam realizadas 100% online. Nos 
dois primeiros meses da parceria as negociações de soja pelo marketplace 
superaram o volume de 20 mil toneladas. Mais informações: (https://www.
bunge.com.br/) e (https://institucional.orbia.ag/).

H - Programa de Trainees 
A Pipefy, startup de gerenciamento de processos presente em mais de 150 
países, anuncia a abertura do seu programa de trainees, o Young Guns, que 
busca talentos para integrar a área de vendas da empresa. Candidatos de todo 
Brasil podem se inscrever, uma vez que as vagas são para trabalho remoto. Para 
participar, não há formação específica, e podem se candidatar graduandos, 
recém-formados ou quem está em fase de transição de carreira. Os principais 
requisitos são paixão por vendas e desejo de causar impacto. É a grande porta 
de entrada não só para a área de vendas, mas para outras áreas da empresa. 
Inscrições pelo site (https://www.pipefy.com/young-guns-business/). 

I - Talentos para TI
O Grupo FCamara - consultoria de soluções tecnológicas e transformação 
digital -  abre seu Programa de Formação de 2021, iniciativa que prepara 
novos talentos para o mercado de tecnologia. O programa é totalmente 
online, remunerado e não exige ensino superior, incentivando a entrada 
de novos talentos na área de tecnologia. Além disso, agora pessoas de 
todo o Brasil podem participar - as inscrições já estão abertas. Com o 
programa, o Grupo pretende não só formar como contratar esses novos 
talentos, acompanhando o crescimento da empresa que, em três anos, 
vai recrutar 1,4 mil pessoas para seu time. Em dez anos, a FCamara já 
formou mais de 4 mil #SangueLaranjas - nome dado ao time da empresa.  
Saiba mais em: (fcamara.com.br/programa-formacao).

J - Serviços Personalizados 
Neste primeiro semestre, a EYS Sociedade de Advogados, reconheci-
da pela expertise nos serviços advocatícios e atendimento ao cliente, 
celebra 10 anos de sua inauguração. Além do desenvolvimento de uma 
nova área e do selo comemorativo, o nome da empresa passa a ser 
Eckermann/Yaegashi/Santos – Sociedade de Advogados, agregando o 
sobrenome do já sócio-diretor e advogado, Peterson dos Santos, que 
está na empresa há seis anos e, há quatro, na Sociedade. A área recém 
criada visa agregar valor para a empresa como um todo, fazendo um 
alinhamento entre todos os colaboradores, stakeholders, mídias sociais 
e imprensa. Saiba mais em: (http://eyz.com.br/).

Encalhados no atraso

Há uma polêmica 
entre historiadores 
se Pedro Alvares 
Cabral descobriu o 
Brasil ao acaso ou 
intencionalmente 

Uma corrente de es-
tudiosos sustenta 
que Portugal já por 

aqui havia passado nos 
idos de 1498, em expe-
dição de Duarte Pacheco 
Pereira. Consequente-
mente, o desembarque de 
Cabral em 1500 teria sido 
proposital, organizado 
e desfecho de uma bem 
pensada estratégia. 

De fato, a questão acima 
é apenas base para eu 
traçar um paralelo e abrir 
relevante discussão. Deixo 
à parte o debate sobre a 
intencionalidade ou não 
de Cabral e destaco outro 
ponto: ao embarcar, ele 
certamente visava um 
destino, seja qual fosse.

É assim com todos nós, 
com todo o mundo. Se 
embarcamos em qualquer 
meio de transporte ou em 
qualquer jornada, emprei-
tada, almejamos chegar 
aqui ou acolá. 

Essa premissa é válida 
para empresas, institui-
ções da sociedade civil, 
famílias, estados países 
etc. Certo? Talvez, sim. 
Talvez, não. Perdão por 
abdicar da objetividade 
ao responder. A questão 
é que o nem sim nem não 
é adequado ao caso de 
um país de nome Brasil. 
Nossa nau, lamentavel-
mente, parece que não vai 
a lugar algum, ao menos 
em passado recente. Se 
tivéssemos embarcado há 
30 ou 40 anos, hoje estarí-
amos encalhados, todos de 
olhos vendados, fazendo 
acreditar que um dia che-
garemos ao destino.

Mas não! Veja o que 
ocorre nossa saúde, por 
exemplo: faz cerca de qua-
tro décadas que imprensa 
mostra hospitais lotados, 
sem infraestrutura, com 
falta de recursos humanos 
e gente largada em corre-

dores. O que mudou? Tam-
bém de 40 anos atrás são as 
denúncias de que escolas 
médicas são abertas sem 
hospital escola, sem corpo 
docente qualificado, com 
falhas na grade pedagógica 
e outros problemas. O que 
mudou?

Os médicos e outros 
profissionais denunciam 
igualmente há quatro dé-
cadas – no mínimo – que o 
Sistema Único de Saúde é 
subfinanciado, que faltam 
recursos para a boa assis-
tência aos cidadãos, que 
os recursos humanos re-
cebem salários irrisórios, 
que a tabela SUS nunca 
é reajustada. O que mu-
dou? Dezenas, centenas 
de vezes eu mesmo já bati 
na tecla de que saúde tem 
de ser prioridade no Brasil. 
Que deve ser política de 
Estado, não plataforma de 
partido. Não só eu. Muitos 
defendem essa tese há 
mais de quarenta anos. O 
que mudou?

Claro que isso não ocorre 
exclusivamente na saúde. 
Se pegarmos a área de 
Educação, os gargalos 
são recorrentes. A segu-
rança pública traz falhas 
históricas, assim como 
transporte, moradia etc. 
Agora sou eu quem per-
gunto: o que queremos os 
brasileiros? Até quando 
manteremos a venda nos 
olhos, nutriremos a falsa fé 
de que estamos avançando 
e seguiremos encalhados?

Sim, estamos encalhados 
no atraso. Daí eu sugerir 
reflexão e ação quanto a 
isso por parte de todos, 
com urgência. Só assim, 
em um futuro - Deus 
queira – não muito dis-
tante, não amargaremos 
omissões vergonhosas e de 
doer a alma, como a de ser 
o único país do planeta a 
deixar seu povo ir a óbito 
por falta de oxigênio – o 
que ocorre agora no Ama-
zonas, no Pará e sabe-se 
mais onde.

É triste!

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

O Porto de Santos está 
passando nesta semana 
por uma grande ação de 
fiscalização ambiental. É a 
“Operação Descarte”, co-
ordenada pelo Ibama, com 
participação da Santos Port 
Authority (SPA) e outras 
instituições. O objetivo é 
coibir o despejo ilegal de 
resíduos e substâncias no 
mar por parte dos navios 
cargueiros.

A área de Meio Am-
biente da SPA e a Guarda 
Portuária participam das 
ações de fiscalização na 
condição de autoridades 
intervenientes, além de 
auxiliar no planejamento 
das operações por meio da 
identificação de potenciais 
alvos. 

Atuam ainda na Opera-
ção a Marinha do Brasil, 
Receita Federal, Polícia 
Federal, Polícia Militar 
Ambiental, Anvisa e Antaq. 
A ação conta com lanchas 
e até uma aeronave para 
fazer as vistorias no mar e 
nas embarcações. O avião 
Posseidon, do Ibama, so-
brevoou o estuário do Porto 
e as áreas de fundeio para 

Fiscalização ambiental no Porto de Santos.

Lançamento será feito em missão 
da agência espacial indiana.

O Amazônia-1 será 
lançado na missão 
PSLV-C51, da agência 

espacial indiana Indian Spa-
ce Research Organisation 
(ISRO), às 10h24 (horário 
da Índia).

O satélite faz parte da 
chamada Missão Amazônia, 
criada para fornecer dados 
de sensoriamento remoto 
para observar e monitorar 
o desmatamento, especial-
mente na região amazôni-
ca. A missão também vai 
monitorar a agricultura em 
todo o território nacional 
com alta taxa de revisita, 
buscando atuar em sinergia 
com os programas ambien-
tais existentes. Esse será o 
terceiro satélite brasileiro 
de sensoriamento remo-
to em operação junto ao 

Conab auxilia na 
comercialização de 
produtos

A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) abriu 
um espaço em seu site, por 
meio do qual pretende apro-
ximar e facilitar a comercia-
lização de produtos, serviços 
e insumos agropecuários. 
A ferramenta, chamada de 
“Leilão pra Você”, é gratuita 
aos demandantes, e seu custo 
operacional será abatido no 
arremate do negócio. 

Qualquer pessoa que queira 
utilizar o sistema de leilão da 
companhia pode fazer a con-
tratação por meio da página 
(www.conab.gov.br/comer-
cializacao/leilao-pra-voce). 

O serviço é disponibilizado 
tanto ao pequeno como ao mé-
dio e ao grande produtor, bem 
como aos comerciantes que 
queiram utilizar a plataforma 
para trocar mercadorias. A 
Conab cuida dos trâmites: 
faz o edital aciona bolsas de 
mercadoria, ajusta tudo com 
o produtor, além de anunciar 
o leilão. Os interessados par-
ticipam livremente por meio 
das bolsas de mercadoria, 
como em qualquer outro lei-
lão.  O edital e a divulgação 
serão feitos de acordo com 
cada necessidade, indepen-
dentemente do tamanho do 
produtor. O arrematante é 
quem paga as custas do leilão, 
que envolve o serviço e o valor 
da venda (ABr).
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Primeiro satélite 100% brasileiro 
será lançado no fim de fevereiro
O satélite Amazônia-1, o primeiro de observação da Terra projetado, integrado, testado e operado 
pelo Brasil, será lançado no dia 28 de fevereiro, à 1h54 (horário de Brasília)

prevê o lançamento de mais 
dois satélites, o Amazônia
-1B e o Amazônia-2.

“A Missão Amazônia irá 
consolidar o conhecimento 
do Brasil no desenvolvimen-
to integral de uma missão 
espacial utilizando satélites 
estabilizados em três eixos, 
visto que os satélites de 
sensoriamento remoto ante-
riores foram desenvolvidos 
em cooperação com outros 
países”, afirmou o Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), em nota. 
“A indústria espacial bra-
sileira terá ganho herança 
de voo nos equipamentos 
fabricados para o satélite, o 
que abre perspectivas para 
fornecimento a outros países 
e agências espaciais”, acres-
centou o instituto (ABr).

CBERS-4 e ao CBERS-4A. 
Esses dois últimos foram 

desenvolvidos pelo Brasil 
em parceria com a China. 
O Amazônia-1 tem seis 
quilômetros de fios e 14 mil 
conexões elétricas. Trata-se 
de um satélite de órbita Sol 

síncrona (polar) que gerará 
imagens do planeta a cada 
cinco dias. Ele é capaz de 
observar uma faixa de apro-
ximadamente 850 km, com 
64 metros de resolução. A 
vida útil do Amazônia-1 é de 
quatro anos. A missão ainda 

Fiscalização ambiental para coibir 
despejo irregular de resíduos no mar

averiguar possíveis indícios 
do lançamento de resíduos 
na água. A ação foi sigilosa 
para garantir a identificação 
de suspeitas de descarte 
irregular. 

“A Operação Descarte 
demonstra a união e o es-
forço conjunto das autori-
dades que atuam no Porto 
de Santos para combater 
irregularidades ambientais 
cometidas por navios e pres-
tadores de serviços de apoio. 
Neste sentido, é importante 
que as agências e armadores 
sempre contratem serviços 
de empresas credenciadas 
junto à SPA e devidamente 

habilitadas pelos órgãos de 
controle”, explica o diretor 
de Infraestrutura da SPA, 
Afrânio Moreira. 

Além de exercer ativida-
des diretamente nas áreas 
públicas do Porto, a SPA 
também atua junto aos 
terminais arrendatários. A 
colaboração e o trabalho 
conjunto com as demais 
autoridades do Porto Or-
ganizado de Santos trazem 
maior eficiência e sinergia 
nas ações de fiscalização. 
Além disso, outras irregu-
laridades ou ilegalidades 
podem ser identificadas. 
Fonte: (brssz.com).


