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D - Táxi Aéreo 
A Prime You - empresa pioneira de compartilhamento de aviões, 
helicópteros, embarcações, imóveis de luxo e carros esportivos -, 
inova e passa a oferecer, ao mercado de aviação executiva, o serviço 
de Táxi Aéreo, possibilitando que as aeronaves que administra sob 
o sistema de propriedade compartilhada e também aquelas que 
estão sob a sua gestão, possam ser fretadas para terceiros quando 
não estão sendo utilizadas pelos proprietários. O novo serviço, 
homologado pela ANAC  já está à disposição de todos os clientes.  
A empresa já iniciou o processo para permitir que outras aerona-
ves de sua frota possam operar nessa modalidade. A expectativa é 
que, ao longo de 2021, os jatos executivos Phenom 100 e Phenom 
300, da Embraer, e o Learjet 60 - um dos jatos mais velozes de sua 
categoria -, já estejam disponíveis para fretamento. Saiba mais: 
(https://primeyou.com.br/).

E - Novos Talentos
A Philip Morris Brasil, está ampliando a sua política de diversidade 
e inclusão com o lançamento do programa Campeões de Vendas. 
O objetivo é atrair e recrutar profissionais com conhecimentos e 
experiências diferenciadas, mulheres, pessoas negras, LGBTI+, entre 
outros para integrar a área comercial por todo Brasil. A iniciativa 
integra a estratégia de transformação do negócio da empresa, que 
propõe um futuro sem fumaça, a partir da inovação e do desen-
volvimento de produtos alternativos ao cigarro. O programa busca 
pessoas que tenham perfil inovador, experiência de execução de 
campo e sejam abertos a mudanças. As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas pelo site: (https://www.pmi.com/careers/job-
details?id=36157).

F - Tecnologia Inovadora
A Vigor Alimentos está lançando Vigor Simples, o primeiro iogurte 
em embalagem de papel do país. O produto é composto de poucos 
ingredientes, todos naturais, e vem em embalagem alternativa ao plás-
tico: seu material é biodegradável, de fonte renovável e possui maior 
nível de reciclabilidade. O produto estará disponível, nos próximos 
dias, nos principais pontos de venda do estado de São Paulo. Com a 
nova embalagem, cerca de 15 toneladas de plástico deixarão de ser 
colocadas no mercado em 2021 - em comparação com a produção 
de embalagens plásticas de gramatura equivalente. A Vigor utilizou 
uma tecnologia inovadora que usa um processo específico de solda 
para garantir a duração da embalagem durante todo o período de 
validade do produto e a qualidade e a proteção necessárias para a 
integridade do alimento.  

A - Maratona de Vagas
Sai a TV e entra o computador. No lugar da série, uma oportunidade 
no mundo do trabalho. Esse é o convite do Centro de Integração 
Empresa-Escola - CIEE, que  promove a primeira “Maratona de 
Vagas” do Brasil. Começa nesta segunda-feira (22) e vai até sexta-
feira (26), com a entidade tendo como objetivo preencher mais 
de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem no Brasil. O sofá?! 
Pode ficar por aí, já que para a ação gratuita ninguém precisa 
sair de casa. Os jovens e adolescentes que estão em busca de 
uma oportunidade no mundo do trabalho podem conferir as vagas 
no endereço (https://portal.ciee.org.br/maratona). Desenvolvido 
exclusivamente para o evento, conta com espaço para cadastro 
simplificado e recuperação de senha. A página também contará 
com chat para possíveis dúvidas. 

B - Apaixonados por Gatos
O Dia Mundial do Gato foi celebrado com fotos fofas, memes, e 
muitos vídeos que viralizaram nas redes sociais pelos ailurofilistas, 
mais conhecidos como apaixonados por gatos. Neste ano, para co-
memorar uma data tão especial, a Petz, a maior rede de petshops do 
país, oferece o curso ‘Mundo Felino: um guia completo para deixar 
seu gato mais feliz’, para ajudar a conscientizar tutores sobre como 
cuidar corretamente e garantir o bem-estar dos bichinhos. Os temas 
abordados nas aulas serão: Como meu gato se comunica: entendendo 
os sentidos dos felinos, Bem-estar na prática, e “A História Felina”: 
do início da domesticação aos dias atuais, ministrados pela bióloga 
Juliana Damasceno, especialista em comportamento felino do grupo. O 
curso será inteiramente gratuito e, ao final, o participante receberá um 
certificado. O curso ficará disponível por uma semana a partir do dia 
17/02. Inscrições e mais informações: (www.diadogatopetz.com.br).

C - Energia via Pix 
O Banco do Brasil viabilizou solução para pagamento da conta de 
energia via Pix para 8 milhões de clientes das distribuidoras de 
energia da Energisa. O grupo é o primeiro prestador de serviços de 
utilidade pública do país a incluir o QR code Pix nas suas faturas 
físicas. No momento, clientes selecionados testam a nova solução 
e a expectativa é que nos próximos três meses o QR Code Pix BB 
esteja disponível em todas as áreas de concessão da Energisa. A nova 
forma de pagamento proporciona grande melhoria na experiência do 
cliente, já que o QR Code Pix é liquidado muito mais rapidamente. 
Para impulsionar o uso do Pix, a Energisa iniciará em breve uma 
ampla campanha de divulgação com premiação aos que adotarem 
Pix de forma permanente.  

G - Volume de Negócios
O setor privado comemora a retomada gradual de processos para novas 
concessões junto ao Estado e à União. Os leilões voltaram a ganhar fô-
lego, principalmente na área de saneamento, com a aprovação do novo 
marco regulatório, também em agosto. Otimista com o cenário positivo, 
a Passarelli Engenharia e Construção prevê um crescimento de cerca 
de 60% em seu volume de negócios em 2021, o que significa quase 
duplicar seu tamanho atual. A empresa deverá focar seus negócios em 
obras de infraestrutura na área de saneamento, além de construção e/
ou revitalização de aeroportos, com muita expectativa na sexta rodada 
de concessão prevista para o segundo semestre deste ano, mas também 
aposta no setor imobiliário e de edificações para contribuir à conquista 
de suas metas, prevendo lançamentos da ordem de 200MM em Valor 
Geral de Venda. Saiba mais: (www.passarelli.com.br). 

H - Anywhere Office 
A Dock, startup de tecnologia que ajuda outras empresas a construír e escalar 
soluções financeiras para seus clientes, anuncia a abertura de 150 vagas em 
diversas áreas e níveis hierárquicos. A cultura da empresa preza por um am-
biente de liberdade na tomada de decisão durante o dia a dia e sem hierarquias 
organizacionais, criando um clima criativo e de intraempreendedorismo. 
Como reflexo da pandemia, a startup adotou o modelo de trabalho remoto 
para 100% do seu time e, desde então, após ouvir os colaboradores através 
de pesquisas internas, implementou de forma definitiva o Anywhere Office 
como parte de sua cultura. As vagas estão disponíveis no link: (https://dock.
gupy.io/) onde também o profissional pode visualizar um pouco mais sobre 
a cultura da startup e o perfil desejado para as posições. 

I - Reforma Tributária 
Um ‘Placar de Votação da Reforma Tributária’, elaborado pelo movimento 
Pra Ser Justo e pela Arquimedes (empresa de monitoramento de dados), 
mostra que, a maioria dos senadores já se posicionou a favor da reforma. 
O levantamento aponta que, dos 81 senadores, 46 já se manifestaram 
a favor, apenas dois contra e 6 fizeram postagens neutras. O ponto de 
argumentaçãoda maioria dos senadores que é favorável é a simplificação 
de impostos. Já a análise entre os deputados mostrou que, dentre os 
513, 177 já se manifestaram a favor da reforma, 61 têm postura neutra 
e apenas 19 são publicamente contra. O ‘Placar’ é uma das ferramentas 
usadas pelo movimento Pra Ser Justo, que luta por uma reforma mais 
justa, simples e transparente. Saiba mais em: (www.praserjusto.com.br).

J - Vagas Abertas
A Datainfo é responsável pela seleção de novos talentos para trabalhar junto 
à Fábrica de Softwares da Capes. Dos 48 postos de trabalho, ainda estão 
disponíveis 17 vagas abertas para os profissionais de TI atuarem na sede do 
órgão em Brasília. As vagas são voltadas para desenvolvedores de software. 
Além dessas vagas, a empresa dispõe de oportunidades em outras cidades 
do país. Atualmente há 100 vagas em aberto para desenvolvedor de PHP, 
Phyton, Java, .net, aplicativo mobile react native, analista de governança de 
dados, analista de testes, arquiteto de software e especialista em suporte. 
Para se candidatar,  o profissional pode enviar o currículo para o e-mail 
(gestaorh@datainfo.inf.br) ou se cadastrar pelo site, onde irá encontrar 
mais detalhes sobre os perfis requisitados: (https://datainfo.gupy.io/). 

Autonomia do Banco 
Central: um passo na 

direção correta 
A Câmara dos 
Deputados aprovou, 
por 339 votos a 114, 
no último dia 10 de 
fevereiro, o projeto que 
confere autonomia para 
o Banco Central (BC)

Foram analisadas pro-
postas que pretendiam 
mudar o texto original, 

mas todas foram rejeitadas 
pelos parlamentares. O texto 
já foi também aprovado pelo 
Senado e deverá agora receber 
a aprovação final do Presidente 
da República. A autonomia do 
BC é debatida no Congresso 
desde 1991, mas os governos 
desde então mostraram pouca 
disposição em abrir mão do 
controle político do banco. 

Basta dizer que não muito 
tempo atrás, apesar da inflação 
ter subido substancialmente, a 
taxa básica de juros (SELIC) 
foi mantida no mesmo pata-
mar pelo Governo para que 
não houvesse interferência 
no ciclo eleitoral. A partir de 
agora, o presidente indicará os 
nomes, que serão sabatinados 
pelo Senado e, caso aprovados, 
assumirão os cargos na direção 
do banco. Os indicados, uma 
vez aprovados, assumirão suas 
funções no primeiro dia útil do 
terceiro ano do mandato do 
Presidente da República. 

Os mandatos de presidente 
e diretores não coincidirão 
com o mandato de presidente 
da República. Desse modo, 
toda a direção do banco estará 
desvinculada de qualquer mi-
nistério, incluindo o Ministério 
da Economia. Em troca dessa 
autonomia, o presidente do BC 
deverá apresentar, semestral-
mente, ao Senado relatórios 
de inflação e de estabilidade 
financeira, explicando as de-
cisões tomadas. 

Dentre inúmeros outros ob-
jetivos da proposta, o principal 
é que a atuação do BC seja 
mais técnica e voltada para o 
combate à inflação. Isso se dará 
pela impossibilidade da direto-
ria da instituição ser demitida 
com base em critérios políticos 
pelo Presidente da República, 
em outras palavras, o chefe do 
executivo está renunciando a 
um controle político que ditou 
por muitos anos os rumos da 

economia nacional. 
A autonomia do BC coloca 

o Brasil em harmonia com o 
grupo de países que já possui 
Banco Central autônomo, 
como África do Sul, Chile, 
Estados Unidos, Japão, Israel, 
Reino Unido, Suíça e Suécia. 
O grau de autonomia dos 
bancos centrais varia de país 
para país, bem como o foco 
da atuação do órgão. O Banco 
Central Americano (FED), 
por exemplo, possui foco na 
recuperação econômica e na 
manutenção dos níveis de 
emprego, enquanto no Brasil, 
apesar de ter ganhado autono-
mia, o BC continuará atuando 
na estabilidade de preços e no 
combate à inflação. 

Apesar de representar uma 
mudança na direção correta, 
a medida pode e deve avançar 
para um arranjo ainda mais 
descentralizado no futuro. 
Num cenário mais otimista, 
o BC passaria não apenas a 
ser autônomo, mas também 
independente, na condução 
autônoma da política mone-
tária nacional. Um arranjo 
ainda mais arrojado, mas até o 
momento incompatível com o 
arranjo institucional brasileiro, 
seria a extinção do BC e o fim 
do curso forçado (existência 
de uma moeda colocada em 
curso na economia por força 
de lei). 

Nesse arranjo, sem a par-
ticipação do poder político 
na economia, a criação e 
circulação de moeda seria ab-
solutamente descentralizada. 
A ideia é ousada e até pouco 
tempo quase impossível de ser 
concebida, mas com o advento 
das criptomoedas é possível 
que surjam propostas dessa 
natureza. Embora a autonomia 
do BC não represente sua in-
dependência, a medida é um 
avanço na direção correta. Em 
termos práticos, a desvincu-
lação formal do BC do Poder 
Executivo sinaliza ao mercado 
que interferências políticas 
serão menores. 

A médio prazo, isso pode 
significar taxas de juros mais 
baixas e ampliação da oferta 
de crédito para o consumidor. 

(*) - Formado em Direito e mestrando 
em Economia e Mercados, é analista 

do Centro Mackenzie de Liberdade 
Econômica.

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

O consumo de alimentos industrializados aumentou.

Para entender sobre os 
impactos da Covid-19 
na vida de crianças, 

adolescentes e suas famí-
lias, o Unicef elaborou uma 
pesquisa com 1,5 mil famílias 
brasileiras para conhecer a 
situação do antes e o depois 
da pandemia

A pesquisa abordou itens 
como renda familiar, segu-
rança alimentar, educação 
e saúde mental. Entre os 
dados que mais chamaram 
atenção, estão os que envol-
vem crianças e adolescentes. 
Num comparativo entre ju-
lho e novembro, o consumo 
de alimentos industrializa-
dos aumentou nas casas dos 
brasileiros, especialmente 
nas que residem com crian-
ças e adolescentes, como 
explica a oficial de Saúde do 
Unicef no Brasil, Stephanie 
Amaral. 

“Não temos dúvida de que 
os alimentos industrializa-

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publi-
cou ontem (18) o edital para o concurso do Censo Demográfico 
2021. No total, serão oferecidas, 204.307 vagas temporárias, 
das quais 181.898 para a função de recenseador, 16.959 para a 
atividade de agente censitário supervisor e 5.450 para o cargo 
de agente censitário municipal. Para os cargos de agente cen-
sitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições 
começam hoje (19) e vão até 15 de março. 

A taxa de inscrição é de R$ 39,49 e as inscrições podem 
ser feitas pelo site (https://www.cebraspe.org.br/concursos/
ibge_20_agente). Já para as vagas de recenseador, as inscrições 
começam no dia 23 e vão até 19 de março. A taxa de inscrição 
é R$ 25,77 e a inscrição também pode ser feita pelo mesmo 
site.  O salário previsto para agente censitário municipal é R$ 
2.100; para agente supervisor é R$ 1.700. Já a remuneração do 
recenseador será por produção.

A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas pre-
sencialmente em 18 de abril para o cargo de agente censitário 
municipal e agente censitário supervisor. Já para a função de 
recenseador, as provas presenciais devem ocorrer no dia 25 
de abril, “seguindo os protocolos sanitários de prevenção da 
Covid-19”. De acordo com o edital, caberá ao recenseador rea-
lizar a coleta das informações do Censo Demográfico 2021 em 
todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no 
âmbito da sua área de trabalho.

Para concorrer à função de recenseador é preciso ter ensino 
fundamental completo. A jornada de trabalho é de, no mínimo, 
25 horas semanais e a previsão de duração do contrato é de até 
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Como a pandemia mudou os 
hábitos alimentares dos brasileiros
A pandemia do novo Coronavírus teve impactos sem precedentes no Brasil. Além da Covid-19, o 
país teve que lidar com outra realidade que foi ainda mais evidenciada nesse período: o aumento no 
consumo de alimentos não saudáveis, especialmente nas camadas mais vulneráveis

aumentaram o consumo de 
alimentos industrializados. 
Nas famílias com crianças 
e adolescentes, o consumo 
destes alimentos foi ainda 
maior, chegando a 36%. 

Essa é uma realidade na 
casa da manicure Nercília 
de Melo, 37 anos. Moradora 
do bairro Jardim Violeta, na 
capital cearense, ela divide 
a casa com mais um adulto e 
quatro crianças, com idades 
entre cinco e quinze anos. 
Segundo ela, eles comem o 
que ela pode dar e confessa 
que é mais fácil consumir 
alimentos industrializados. 

“Eu não como tanto, mas 
eles gostam muito de mor-
tadela. É mais em conta, né? 
Mortadela, salsicha. Compro 
esses produtos porque são 
mais baratos, não vou mentir. 
A mortadela dá para comprar 
e fatiar, então dá para todos. 
É mais barato para mim que 
sou mãe” (Fonte: Brasil 61). 

dos estão cada vez mais ba-
ratos e mais acessíveis. Nos 
últimos anos, quando se fala 
sobre os gastos da população 
brasileira com alimentação, 
vemos que tem aumentado 
muito o gasto com os indus-
trializados também porque 
eles têm diminuído o valor 
ao longo do tempo. E isso 
ocorre em detrimento do 

consumo de alimentos mais 
saudáveis”.

De acordo com a pesqui-
sa, 54% dos participantes 
relataram mudanças nos 
hábitos alimentares em casa 
em novembro. Entre os en-
trevistados, 21% declararam 
ter aumentado o consumo 
de alimentos preparados em 
restaurantes fast food, e 29% 

IBGE anuncia concurso para recenseador 
e agente para o Censo 2021
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três meses, podendo ser prorrogado mediante necessidade de 
conclusão das atividades do Censo e de disponibilidade orça-
mentária. Já para as funções de agente censitário municipal e 
agente censitário, é exigido o ensino médio completo. A jornada 
de trabalho é de 40 horas semanais, cumprida em 8 horas diárias. 

Caberá ao agente censitário municipal acompanhar as ativi-
dades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da 
área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das 
informações coletadas na cidade de trabalho. A função será 
ocupada pelos melhores colocados em cada município. Já aos 
agentes censitários caberá a supervisão, acompanhando as 
equipes de recenseadores em campo para esclarecimento de 
dúvidas (ABr).

São 204.307 vagas 
temporárias, das quais 
181.898 para a função 
de recenseador, 16.959 

para a atividade de 
agente censitário.


