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técnicas de Lean Manufacturing, visando o aumento da produtividade 
industrial por meio da aplicação de processos inteligentes de manufa-
tura. O curso tem duração de nove meses e será oferecido em sistema 
EaD. É voltado para pessoas com formação nas áreas de Engenharia 
de Produção, Engenharia Química, de Petróleo, Têxtil, Administração e 
áreas afins. O curso objetiva formar profissionais capazes de implementar 
no ambiente industrial, processos e produtos inteligentes, fazendo uso 
da internet das coisas bem como de sistemas de análise de dados e Big 
Data. Mais informações e inscrição no link: (https://cursos.cetiqt.senai.
br/pos-graduacao-producao-industrial-inteligente.html).

E - Comunicação Interna
A Aberje promove, entre os próximos dias 23 e 26, das 17h às 19h, o 
curso de Planejamento de Comunicação Interna. Ao considerar a pers-
pectiva de uma comunicação alinhada às estratégias e transformações 
organizacionais, bem como os desafios da atualidade, o curso contribui 
de maneira abrangente e efetiva no planejamento de comunicação in-
terna. Será ministrado por Cynthia Provedel, mestre em Comunicação 
e especialista em Gestão de Comunicação Organizacional e de Relações 
Públicas. O objetivo é contribuir de maneira abrangente e efetiva no 
planejamento de comunicação interna, ao considerar a perspectiva de 
um alinhamento às estratégias e transformações organizacionais, bem 
como os desafios da atualidade. Inscrições: (https://centralaberje.azu-
rewebsites.net/login.aspx?tipoArea=2&id_curso=697). 

F - Acelerando e Contratando 
Em expansão no mercado nacional, a CAOA Montadora anuncia a criação 
de cento e cinquenta novos postos de trabalho em Anápolis. As contrata-
ções têm como objetivo suprir o crescimento de volume da marca CAOA 
CHERY na unidade fabril. A planta de Anápolis é responsável, atualmente, 
pela produção de três SUVs do portfólio da montadora: Tiggo 5X, Tiggo 7 e 
Tiggo 8. Os novos funcionários já iniciaram suas atividades na fábrica. Entre 
as contratações estão montadores de veículos, operadores de produção 
e auxiliares de logística. Todos os profissionais serão capacitados pela 
CAOA Montadora e já estão em treinamento para desempenharem suas 
atividades seguindo os pilares de Qualidade e Tecnologia da companhia.

G - Descarte de Pilhas 
Moradores de diversos estados brasileiros agora têm ainda mais opções 
para o descarte correto e responsável de pilhas. A Green Eletron , 
principal gestora da logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas do 

A - Megavazamento de Dados
O Idec, ONG de Defesa do Consumidor, encaminhou representação a 
diversas autoridades federais cobrando providências firmes e imediatas 
em relação ao megavazamento de dados. O incidente é considerado o 
maior já registrado no Brasil, com informações completas sobre 223 mi-
lhões de brasileiros (incluindo falecidos). Essa diversidade e relevância 
dos dados vazados sujeitam os consumidores a inúmeras fraudes, que 
podem ir desde o envio de mensagens para confirmar dados pessoais 
até sua utilização para saque no FGTS. Por isso, o consumidor, mais do 
que nunca, deve ficar atento para evitar ser vítima de golpistas.

B - Monitoramento de Produtos
A revista Forbes elegeu o Carrefour como um dos destaques da lista 
Blockchain 50, que destaca empresas que fazem uso pioneiro dessa tec-
nologia. A rede monitora mais de trinta linhas de produtos na cadeia de 
compra, o que representa mais de duzentos produtos ao consumidor. No 
Brasil, a linha de produtos suínos in-natura da sua marca própria Sabor 
& Qualidade é um exemplo de uso do blockchain. A linha exige que os 
fornecedores adotem padrões de bem-estar animal a partir de critérios 
de ONGs especializadas como a Proteção Animal Mundial (www.worl-
danimalprotection.org.br), o que envolve respeito ao comportamento 
natural, manejo adequado, qualidade de vida com condições físicas e 
psicológicas adequadas. O consumidor final tem um QR Code disponível 
na embalagem para o rastreio de origem. 

C - Qualidade da Água   
Desde o dia 1º de fevereiro está em vigor a utilização do Selo Fiscal de 
Controle e Procedência da água comercializada no Estado de São Pau-
lo. A Secretaria da Fazenda tornou obrigatório o uso do selo para toda 
embalagem de água mineral, natural ou potável de mesa, e adicionada 
de sais, com volume superior a quatro litros destinado à comercialização 
em território paulista - mesmo que seja proveniente de outro estado 
brasileiro. O selo deverá vir afixado ao lacre do recipiente e o processo 
de aplicação pode ser realizado de forma manual ou automatizado. A 
medida visa garantir que o produto é procedente de estabelecimento 
envasador devidamente credenciado junto à Secretaria e aos demais 
órgãos de controle de procedência. 

D - Produção Industrial 
O Senai Cetiqt está com inscrições abertas para a pós-graduação Lato 
Sensu em Produção Industrial Inteligente, onde o aluno aprenderá 

Brasil, acaba de firmar uma parceria com o Grupo DPSP - Drogaria São 
Paulo e Drogarias Pacheco - e ampliou sua colaboração com a rede de 
papelarias Kalunga, para a instalação de novos coletores de pilhas em 
1.595 lojas de ambas as redes. O Programa Green Recicla Pilhas atende 
a todos os estados oferecendo a oportunidade à população de descartar 
suas pilhas descarregadas, possibilitando sua reciclagem. Por meio dela, 
é possível recuperar zinco, empregado na fabricação de novas unidades. 
Outros materiais presentes na composição podem ser reutilizados na 
produção de pigmentos para pisos cerâmicos, tintas, entre outros usos. 
Saiba mais: (https://greeneletron.org.br/).

H - Documentário Musical
Estão abertas as inscrições para o 13º In-Edit Brasil – Festival Internacional 
do Documentário Musical. Os interessados podem inscrever seus docu-
mentários, desde que tenham a música como elemento central. O festival 
acontece de 16 a 21 de junho, online, através da plataforma In-Edit TV e 
de parceiros do festival, com a possibilidade de sessões presenciais, depen-
dendo das orientações das autoridades quanto à pandemia do Coronavírus. 
O evento promove uma mostra competitiva, destinada a longas-metragens 
nacionais, além de outras duas seções: a Mostra Brasil, que oferece um 
panorama do que está sendo feito no país, e o Curta Um Som, para filmes 
de até 30 minutos. Mais informações: (https://br.in-edit.org/estao-abertas-as
-inscricoes-para-o-13o-in-edit-brasil/). Inscrições: (https://br.in-edit.org/).

I - Políticas Públicas
Prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras eleitas em 2020 tomaram 
posse no início de janeiro e, desde então, o Sebrae-SP está em campo 
para mobilizar os novos mandatos municipais em torno do “Plano de 
100 Dias”: um pacote de programas que traz ações de políticas públicas 
empreendedoras de desenvolvimento local que podem ser rapidamente 
implementadas em todos os 645 municípios paulistas. São três pilares 
de atividades baseados na estratégia de alavancar vendas dos negócios 
locais às prefeituras e órgãos públicos, capacitar em massa pessoas 
que recorrem ao empreendedorismo como alternativa de obtenção de 
emprego e renda, e ampliar a educação empreendedora nas escolas. O 
plano pode ser acessado por meio do link (https://bit.ly/planode100dias). 

J - Áreas Verdes 
O Departamento de Ciências Ambientais do Campus Sorocaba da 
UFSCar está com inscrições abertas para o curso de especialização em 
‘Planejamento, Manejo e Restauração de Áreas Verdes’. As aulas terão 
início no dia 6 de março e serão realizadas em ambiente virtual durante 
o período de isolamento. Objetiva preparar e atualizar profissionais, a 
partir de conhecimentos técnico-científicos, para atuação no planeja-
mento, implantação e monitoramento de projetos de restauração em 
áreas verdes urbanas e rurais, promovendo, com isso, a recuperação 
ambiental de zonas degradadas, com base nos princípios legais, técnicos 
e ambientais. Os procedimentos de inscrição e demais informações estão 
no site (https://especializacaoufscar.wixsite.com/planejamento). Dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo tel. (15) 99691-6032.

Vacina pouca, meu 
braço primeiro?

As consequências 
daquilo que fazemos 
a qualquer custo não 
demoram a aparecer

Cientistas de todas 
as partes do mundo 
estão trabalhando 

mais velozes do que nunca 
para desenvolver vacinas 
que possam auxiliar no 
controle da disseminação 
da Covid-19. Elas parecem 
ser o modo mais eficaz de 
garantir a proteção contra 
esse vírus letal, aumentan-
do as expectativas de que 
sejam distribuídas em larga 
escala.

Sendo a vacinação a defesa 
mais eficiente na erradica-
ção de uma doença, seria 
ingênuo pensar que todos 
teriam acesso a ela assim 
que estivesse disponível. 
Desse modo, com o forne-
cimento limitado, coube 
ao governo deliberar sobre 
quais os grupos de pessoas 
as receberiam com primazia. 
Essa decisão abarca em si o 
potencial de salvar dezenas 
de milhares de vidas. 

Diante da necessidade 
iminente de imunização, 
baseando-se em estatís-
ticas quanto à letalidade, 
estabeleceu-se a ordem de 
prioridade. Instituiu-se que 
as primeiras doses seriam 
recebidas por profissionais 
da saúde e por idosos a 
partir dos 75 anos ou a 
partir de 60 anos quando 
institucionalizados, popu-
lações indígenas e comu-
nidades ribeirinhas - todos 
eles considerados os mais 
vulneráveis ao risco de 
contaminação.

As doses subsequentes 
seriam destinadas aos de-
mais grupos considerados 
prioritários como aqueles 
que sofrem de comorbi-
dades, os operadores de 

transporte coletivo, a po-
pulação encarcerada e as 
pessoas em situação de rua. 
Apesar de fazerem também 
parte do grupo principal, 
os professores estariam 
no quarto grupo, o último 
entre os prioritários antes 
da vacinação da população 
em geral.

A escolha da ordem da va-
cinação, apesar de buscar 
seguir uma lógica baseada 
em estatística, ignora que 
números desconsideram 
a humanidade. Quando 
apontamos somente para 
os dados, perdemos de vis-
ta a importância do sujeito. 
Dessa forma, se multipli-
cam os grupos que se per-
cebem desvalorizados em 
relação à sua participação e 
importância na sociedade.

Os princípios éticos que 
deveriam otimizar os bene-
fícios, minimizar os danos e  
aplacar as iniquidades, se 
rendem a uma coerência 
matemática que suprime o 
subjetivismo, impactando 
diretamente na autoesti-
ma e no autoconceito de 
profissionais que atuam 
ativamente em seus ofícios, 
mesmo diante da pande-
mia. Nesse sentido, aumen-
ta o sentimento de angústia 
frente à impotência.

Em um ano de crises que 
se atravessam, negligenciar 
o papel fundamental de 
determinados profissionais 
resulta diretamente em 
adoecimento psíquico. A 
carência de reconhecimen-
to traz um alto impacto na 
saúde mental. Desse modo, 
salvar o maior número de 
vidas possível segue sendo 
imprescindível – mas é pre-
ciso perceber que as con-
sequências, daquilo que 
fazemos a qualquer custo, 
não demoram a aparecer.

(*) - É Psicóloga.

Bruna Richter (*)

Minas Gerais responde sozinha por 18,5% de todo o parque 
brasileiro de energia solar distribuída.

Segundo a Associação 
Brasileira de Ener-
gia Solar Fotovoltaica 

(Absolar), a região possui 
862,9 megawatts (MW) em 
operação nas residências, 
comércios, indústrias, pro-
priedades rurais e prédios 
públicos. 

A potência instalada de 
energia solar em telhados e 
pequenos terrenos responde 
sozinha por 18,5% de todo o 
parque brasileiro de energia 
solar distribuída. O estado 
possui 74.511 conexões ope-
racionais, espalhadas por 840 
municípios, ou aproximada-
mente 98,5% das 853 cidades 
do território mineiro. 

Atualmente, são cerca 
de 103.733 consumidores 
de energia elétrica que já 

Inflação 
medida pelo 
IGP-DI subiu 
para 2,91%

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve inflação de 
2,91% em janeiro deste 
ano, taxa superior às apu-
radas em dezembro de 
2020 (0,76%) e em janeiro 
daquele ano (0,09%). Com 
o resultado, o IGP-DI acu-
mula inflação de 26,55% em 
12 meses. A alta de dezem-
bro para janeiro foi puxada 
principalmente pelos pre-
ços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo. A inflação 
desse grupo subiu de 0,68% 
em dezembro para 3,92% 
em janeiro.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção foi outro 
grupo do IGP-DI que teve 
alta da taxa, ao passar de 
0,70% em dezembro para 
0,89% em janeiro. Por outro 
lado, o Índice de Preços 
ao Consumidor, que mede 
o varejo, teve queda na 
taxa, apesar de continuar 
registrando inflação, ao 
passar de 1,07% em dezem-
bro para 0,27% em janeiro 
(ABr).

A extensão do auxílio seria mais “focalizada” e atenderia 32 
milhões de brasileiros.

Uma eventual nova ro-
dada do auxílio emergen-
cial deve estar dentro do 
orçamento e ser acionada 
apenas em caso de nova 
calamidade pública, disse 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Ele reuniu-
se com o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco. 
Segundo o ministro, a ex-
tensão do auxílio seria mais 
“focalizada” e atenderia 
32 milhões de brasileiros, 
pouco menos da metade 
dos 67,9 milhões de pessoas 
que receberam o benefício 
em 2020.

Para chegar à estimativa 
de 32 milhões de pessoas, 
Guedes explicou que uma 
nova versão do auxílio 
emergencial não abrange-
ria os inscritos no Bolsa 
Família e se concentraria 
apenas na população não 
atendida por nenhum pro-
grama social. O ministro 
ressaltou que a recriação do 
auxílio deverá ter previsões 
de recursos no orçamento, 
com o remanejamento de 
outras despesas e com a 
ativação do estado de ca-
lamidade.

“Se o Congresso aciona 
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Minas tem maior potência em 
energia solar em telhados e terrenos
Minas Gerais lidera o ranking dos estados com maior potência instalada de energia solar na 
geração distribuída

mento sustentável, eco-
nômico e social, com ge-
ração de emprego e renda, 
atração de investimentos 
privados e colaboração 
no combate às mudanças 
climáticas”.

Para o presidente execu-
tivo da Ab solar, Rodrigo 
Sauaia, a energia solar fo-
tovoltaica tem função cada 
vez mais estratégica para o 
atingimento das metas de 
desenvolvimento socioeco-
nômico e sustentável em 
todos estados brasileiros. 
“A tecnologia fotovoltaica é 
essencial para a recuperação 
da economia após a pande-
mia, sendo a fonte renovável 
que mais gera empregos no 
planeta”, conclui Sauaia (AI/
Absolar).

contam com redução na 
conta de luz e maior auto-
nomia e segurança elétrica. 
Para Bruno Catta Preta, 
coordenador estadual da 
Absolar em Minas, o estado 

é atualmente um importante 
centro de desenvolvimento 
da energia solar. 

“A tecnologia fotovoltai-
ca representa um enorme 
potencial de desenvolvi-

Novo auxílio emergencial só viria 
com “calamidade pública”

o estado de calamidade, 
temos condição de reagir 
rapidamente. Mas é muito 
importante que seja dentro 
de um quadro de recupera-
ção das finanças. Estamos 
preparados para fazer as 
coisas dentro das propor-
ções”, declarou Guedes. Ao 
comentar que a retomada 
do auxílio emergencial é 
importante, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
ressaltou que a recriação 
do benefício deve ser dis-
cutida observando as regras 
fiscais. “Obviamente com 
cautela, com prudência, com 

observância de critérios, 
para evitar que as coisas 
piorem”, afirmou.

Sobre o cronograma de 
votação das reformas eco-
nômicas, o presidente do 
Senado reiterou que pre-
tende concluir a reforma 
tributária em 2021, apro-
veitando as propostas em 
tramitação no Congresso, 
sem impor um novo texto. 
Além da reforma tributá-
ria, Pacheco listou, como 
prioridades, as propostas 
do pacto federativo, emer-
gencial e da desvinculação 
dos fundos públicos (ABr). 

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para
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