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D - Programa Estágio 
Com o intuito de apostar em novos talentos e promover ainda mais 
inovação, diversidade e desenvolvimento dentro da Companhia, a Mi-
nerva Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul, 
anuncia a abertura de inscrições para o seu Programa de Estágio 2021, 
Seja + Minerva. Os estagiários aprovados contarão com uma jornada 
de desenvolvimento que envolve treinamentos, workshops, mentoria e 
projetos, onde poderão aprender e se desenvolver em áreas específicas 
da Companhia. Os interessados precisam ter disponibilidade de 30 horas 
semanais para o estágio. O processo seletivo ocorrerá de maneira remota 
e os aprovados serão convocados para admissão, iniciando em maio. 
Interessados devem se inscrever por meio do site: (www.minervafoods.
com/estagio2021).

E - Movimentação no Varejo
Sobre o anúncio de compra do Grupo BIG pelo Carrefour Brasil, 
Abilio Diniz, Presidente do Conselho de Administração da Península 
Participações, afirmou que “Em mais de seis décadas atuando no 
varejo, posso dizer que este é um dos movimentos mais importantes 
na história do mercado brasileiro. Já era fã do Carrefour desde que 
era seu concorrente, e a aquisição do Big permitirá à companhia 
oferecer mais serviços de qualidade em mais regiões do país num 
momento de profunda transformação do setor, que abre muitas 
oportunidades. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e 
contribuir, como conselheiro e acionista relevante, para o crescimento 
do Carrefour no Brasil”.

F - Queijo do Marajó
O queijo de búfala produzido na Ilha do Marajó, no Pará, recebeu o 
registro de Indicação Geográfica na modalidade Indicação de Pro-
cedência. O registro, concedido pelo INPI, permite que o nome da 
região geográfica do Marajó seja utilizado oficialmente na iguaria, 
atrelando qualidade e reputação a esse produto premiado em concur-
sos nacionais e internacionais. O queijo também é primeiro produto 
da região Norte a receber o Selo Arte. A tradição no uso do leite 
de bubalina para fazer o queijo remonta ao final do século XIX e o 
início do século XX, quando houve o aumento do rebanho de búfalos 
na região e o leite da então nova espécie tornou-se matéria-prima 
para os produtores locais, em sua maioria portugueses e franceses. 
Com esse reconhecimento, o produto é identificado como um queijo 
artesanal tradicional brasileiro, permitindo a sua comercialização 
em todo o país.

A - Plantas Solares
A TIM, em parceria com Enel X Brasil, linha de negócio do Grupo Enel 
dedicada a produtos inovadores e soluções digitais, anuncia o início 
das obras para construção de duas novas usinas solares. O projeto está 
em desenvolvimento desde abril de 2020 e contará com mais de 24 mil 
painéis solares localizados em Ibititá e América Dourada, na Bahia. 
Este é o maior projeto de geração de energia para um cliente Enel X na 
América Latina, e terá capacidade de 9,919 MWp, evitando a emissão de 
aproximadamente 13.360 toneladas de CO2 na atmosfera anualmente. 
As usinas estarão disponíveis para a TIM por um período de 15 anos, 
conforme o modelo de negócio fechado, e vão atender a 716 sites (an-
tenas) da empresa na área de concessão da Coelba. A expectativa é de 
que as plantas estejam em operação no segundo semestre deste ano 
(www.tim.com.br).

B - Pagamento de Conteúdo
O Google firmou uma série de novos acordos com editoras e empresas 
de comunicação da Itália para o pagamento pela divulgação de con-
teúdo jornalístico profissional. Entre os que firmaram o pacto estão 
RCS Media Group, Il Sole 24 Ore, Gruppo Monrif, Caltagirone Editore, 
Il Fatto Quotidiano, Libero, Il Foglio, Il Giornale, Il Tempo, Ciaope-
ople, Edinet, Gruppo Corriere, Citynews e Varese Web. Os acordos, 
firmados individualmente, permitirão o pagamento aos editores por 
conta dos conteúdos publicados pelo “News Showcase” e, conforme 
nota da empresa de tecnologia, levam em consideração os direitos 
previstos no Artigo 15 da Diretiva Europeia sobre direitos autorais. 
Os moldes são os mesmos firmados pela companhia norte-americana 
na França e na Austrália.

C - Oportunidade para Startups
Encerra-se hoje (26) o prazo de inscrição para as startups brasileiras 
interessadas em criar conexões para o crescimento e desenvolvi-
mento do seu negócio, incluindo acesso a fundos de investimentos 
internacionais, conhecimento e go to market para a Espanha, através 
do Startup OLÉ-BRASIL’21. O evento, que conta com o apoio da 
Softex para a sua realização, ocorrerá virtualmente nos dias 22 e 
23 de abril. Ao se inscrever, as startups brasileiras contarão com 
benefícios como acesso a reuniões “one-to-one” de matchmaking 
com diversos investidores e corporações internacionais, partici-
pação em competição de pitch e acesso à plataforma exclusiva 
de networking do evento. Mais informações e inscrições, acesse 
(https://lnkd.in/eY_kpae).

G - Vagas Diversas
A Sotran, logtech líder do setor de transporte rodoviário de cargas para o 
agronegócio, acaba de anunciar a abertura de 51 vagas para as áreas admi-
nistrativo/financeiro, logística, marketing, operações, tecnologia, recursos 
humanos/treinamento e cultura. As vagas são para diferentes regiões, como 
Paraná, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas 
Gerais, para os cargos de analistas de ativos, especialista de controladoria, 
auxiliar e coordenador administrativo, coordenador de logística pleno e sênior, 
embarcador externo júnior e pleno. A empresa, que é natural de Londrina, 
conta 19% do time formado por mulheres, tendo dobrado o número de 
mulheres contratadas nos últimos anos, saltando de 60 profissionais para 
93, um crescimento de quase 50% quando comparado aos anos anteriores. 
Inscrições e mais informações: (https://jobs.kenoby.com/sotran).

H - Prevenção a Fraudes
A Serasa Experian anunciou a aquisição da BrScan, empresa com atuação no 
segmento de verificação de documentos de identificação pessoal, com amplas 
capacidades de tecnologias de validação de documentos e um abrangente 
banco de dados de fraudadores, para expandir seus negócios no mercado 
de Identidade & Fraude no Brasil. Líder na América Latina em serviços de 
informação para tomada de decisão de crédito, a Serasa Experian também 
oferece ao mercado brasileiro soluções inovadoras para autenticação de 
identidade e prevenção à fraude, em linha com o foco estratégico da Expe-
rian globalmente. A BrScan é um dos players no ecossistema de prevenção 
à fraude e onboarding, com larga experiência e com excelente conjunto de 
dados, recursos, tecnologias e soluções neste segmento.

I - Atendimentos Específicos
Pensando em facilitar a rotina de quem está em casa e precisa de atendi-
mentos específicos, chegou a MyConsultor, plataforma de teleatendimento 
e teleconsultoria, que aproxima profissionais liberais, como médicos, advo-
gados, psicólogos, engenheiros, arquitetos, comunicadores, entre outros, 
de seu público. Através da plataforma  é possível alcançar pessoas de todo 
Brasil que estão em busca de consultoria sem sair de casa. A empresa 
oferece uma equipe especializada em marketing digital com todo suporte 
para conectar os profissionais aos clientes. Além disso, dependendo do 
plano contratado, o profissional terá um site personalizado para mais 
visibilidade do seu trabalho Saiba mais: (https://myconsultor.com.br/).

J - Ajuda para Recomeçar 
Os divórcios em São Paulo movimentaram o terceiro maior volume de 
processos julgados nas varas de primeira instância paulistas em 2020, 
primeiro ano da pandemia da Covid-19. Foram 53 mil casos só no primeiro 
semestre do ano passado. Mas enquanto muitos continuam chorando, ou-
tros se reinventam e fazem do limão uma limonada. É o caso da empresária 
Calila Matos, que após o fim de seu casamento resolveu criar a plataforma 
Idivorciei, que oferece serviços e soluções para quem passa por um pro-
cesso de separação. O Idivorciei oferece a orientação de especialistas em 
dez áreas prioritárias: saúde emocional, assessoria financeira, assessoria 
jurídica, carreira profissional, cursos, moradia, bem-estar, viagens, compras 
e relacionamentos (https://www.idivorciei.com.br). 

S o c o r r o !
Eu respeito a direita, 
o centro, a esquerda 
e as possibilidades 
combinatórias das 
três. Atendo a todos 
com hospitalidade

Busco sempre qualifi-
car os serviços que 
oferto para todas as 

pessoas, sem nenhum tipo 
de discriminação. Todos são 
bem-vindos. Meu nome é 
Turismo. Respondo por 8% 
do PIB do nosso país. Em 
âmbito mundial, garanto 
renda para uma em cada 
nove pessoas da popula-
ção economicamente ativa 
(PEA). Por isso, eu ganho 
destaque no ranking mun-
dial dos setores que mais 
geram postos de trabalho. 

Tenho enorme potencial 
para distribuir renda. Infe-
lizmente, minha atividade 
é considerada secundária 
pela maioria das políticas 
públicas, nas instâncias mu-
nicipal, estadual e federal, 
salvo as honrosas exceções. 
Por isso, a extensa rede pro-
dutiva que alimento sofre. 

Agências de viagem emis-
sivas e receptivas, que aten-
dem os mais diversos perfis 
de demanda. Operadoras 
turísticas; companhias aére-
as, rodoviárias e marítimas. 
Resorts, hotéis, pousadas, 
hostels, restaurantes, bares, 
locadoras de automóveis, 
aplicativos de mobilidade 
urbana e o comércio em 
geral.

Artesãos, músicos, produ-
tores culturais, de eventos, 
fornecedores de alimentos 
e bebidas; enfim, os mais 
de 50 setores econômicos 
que são impactados direta 
e indiretamente por mim, 
enfrentam dificuldades im-
postas pela guerra travada 

contra a Covid-19. Ainda 
assim, sou o primeiro a re-
comendar distanciamento 
social, uso de máscara e 
constante higienização das 
mãos, além de adotar os 
mais rígidos protocolos de 
biossegurança. 

Contradição? Não. Ao 
contrário: priorizo o bem
-estar de todos. Vivo de 
pessoas saudáveis e vivas 
na plenitude. No Brasil, 
em especial, vivencio ex-
periências extraordinárias, 
contagiado pela alegria, so-
lidariedade e receptividade 
dos brasileiros; a despeito 
daqueles que, há séculos, 
preferem dar as costas às 
riquezas naturais e culturais 
que possuem.

O Brasil é reconhecido 
mundialmente por ofertar 
aos turistas os mais valio-
sos atrativos naturais do 
planeta. E por ocupar a 8ª 
posição entre os países que 
ofertam atrativos turísticos 
culturais. Apesar disso, em 
2019 o Brasil recebeu a vi-
sita de apenas 6,3 milhões 
de turistas internacionais. 
Ou seja: 4% a menos do ano 
anterior. Com a pandemia, 
tudo se agravou. 

Clamo por sua ajuda, 
cidadã e cidadão brasileiro 
de nascimento e de coração! 
Façam o que está ao alcance 
da nossa competente capa-
cidade de comunicação e 
premiada criatividade para 
divulgar o que temos de me-
lhor, até chegar aos ouvidos 
das autoridades esse apelo 
irrefreável por socorro. Per-
mitam-me sobreviver, para 
evoluir e ser reinventado.

Viva o Turismo no Brasil, 
com responsabilidade!

(*) - É Diretor Geral da Agência Amigo 
e de Comunicação e Marketing 

do Skål Internacional São Paulo e 
voluntário do Movimento Supera 

Turismo Brasil.

Luiz Henrique Miranda (*)

Em termos de trajetória, a projeção para o PIB é de recuo 
moderado ao longo do primeiro semestre.

A projeção consta do 
Relatório de Inflação, 
publicação trimestral 

do BC, divulgado ontem 
(25), e, segundo o órgão, 
“depende da continuidade 
do processo de reformas e 
ajustes necessários na eco-
nomia brasileira, condição 
essencial para permitir a 
recuperação sustentável da 
economia”. “A projeção para 
o PIB é de recuo moderado 
ao longo do primeiro semes-
tre, seguido de recuperação 
relevante nos últimos dois 
trimestres do ano, decor-
rente da redução esperada 
na taxa de letalidade da 
covid-19 e no número de 
internações, com o avanço 
da vacinação”, diz o relatório. 

Para isso, o BC considera a 
manutenção do regime fiscal 
e nova rodada de auxílio 
emergencial, de aproxima-
damente R$ 44 bilhões, com 
pagamentos concentrados 

Só a gasolina subiu 11,18%, mas também houve variações de preços 
do etanol (16,38%), óleo diesel (10,66%) e gás veicular (0,39%).

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da inflação oficial, registrou 
taxa de 0,93% em março, aci-
ma do 0,48% de fevereiro e do 
0,02% de março de 2020. Essa 
é a maior variação de preços 
para um mês de março desde 
2015 (1,24%), de acordo com 
dados divulgados ontem (25) 
pelo IBGE.

Com o resultado, o IPCA-15 
acumula taxas de inflação de 
2,21% no trimestre. A taxa 
trimestral, também conhecida 
como IPCA-E é a maior para 
um primeiro trimestre desde 
2016 (2,79%). No acumulado 
de 12 meses, o IPCA-15 regis-
tra inflação de 5,52%.

Na prévia de março, a 
inflação foi puxada pelos 
transportes, que registraram 
taxa de 3,79%. O compor-
tamento dos preços deste 
grupo de despesas pode ser 
explicado pelas altas dos 
combustíveis (11,63%). Só a 
gasolina subiu 11,18%, mas 
também houve variações de 
preços do etanol (16,38%), 

Aumenta a procura 
das empresas por 
crédito

As solicitações de crédito 
feitas por empresas cresceram 
12,7% em fevereiro na com-
paração com o mesmo mês de 
2020, segundo levantamento di-
vulgado ontem (25) pela Serasa 
Experian. O comércio foi o setor 
que mais buscou empréstimos, 
com uma alta de 15,5% na busca 
por recursos. As empresas estão 
tomando crédito para manter 
o funcionamento dos negócios 
durante a crise gerada pela 
pandemia da Covid-19, explica o 
economista da Serasa, Luiz Rabi. 

“A tomada de crédito com 
finalidade de manter o negócio 
produzindo ou vendendo con-
tribuiu com a alta em todos os 
segmentos”, enfatiza. Por isso, a 
alta é maior no comércio, setor 
mais afetado pelas medidas de 
isolamento social. “O destaque 
de crescimento para o comércio 
pode ser atribuído ao fato de que 
essa área, junto a de serviços, foi 
uma das mais afetadas financei-
ramente desde que a pandemia 
se instalou no país”, acrescenta 
o economista. O crescimento da 
procura por crédito foi maior 
na Região Nordeste (14,3%), 
seguida pela Sul (13,5%), Su-
deste (12,6%), Centro-Oeste 
(10,9%) e Norte (9,9%) (ABr).
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Banco Central reduz projeção de 
crescimento da economia para este ano

A estimativa para a expansão do PIB passou de 3,8% para 3,6%

no segundo semestre, na 
medida em que os efeitos da 
vacinação sejam sentidos de 
forma mais abrangente”. Em 
2020, o PIB fechou o ano com 
queda de 4,1% em razão dos 
efeitos da pandemia.

A expectativa do BC é que 
a vacinação em massa, além 
de oferecer proteção contra 
casos mais leves da Covid-19, 
reduzam significativamente 
o número de casos graves, 
diminuindo a pressão so-
bre o sistema hospitalar e 
permitindo uma reabertura 
mais rápida da economia. 
“Considerando os planos 
de vacinação e a oferta de 
vacinas existentes até o 
momento, espera-se que os 
impactos econômicos sejam 
mais perceptíveis no segun-
do semestre, em especial nos 
serviços presenciais, que 
têm sido mais fortemente 
afetados pela pandemia”, diz 
o relatório (ABr).

no segundo trimestre do ano. 
Entre os fatores para a redu-
ção da projeção, o BC cita 
ainda a “elevada a incerteza 
sobre o ritmo de crescimento 
da economia, sobretudo no 
primeiro e segundo trimes-
tres”, em razão do aumento 
de casos da Covid-19 e de 
novas medidas de restrição 
às atividades. 

“Esse processo de agra-

vamento recente da crise 
sanitária possivelmente 
interrompe ou atrasa a re-
cuperação da atividade eco-
nômica”, diz o relatório. Por 
outro lado, para o BC, uma 
possível reversão da econo-
mia “tende a ser bem menos 
profunda do que a observada 
em 2020, e provavelmente 
seria seguida por rápida 
recuperação, especialmente 

Prévia da inflação oficial fica em 
0,93% em março

óleo diesel (10,66%) e gás 
veicular (0,39%). Outros itens 
de transportes com alta de 
preços foram automóveis novos 
(0,99%), automóveis usados 
(0,30%), seguro voluntário de 
veículo (2,57%), ônibus urbano 
(0,42%) e trem (1,61%).

A alta de preços de 0,71% do 
grupo de despesas habitação 
também teve impacto impor-
tante no IPCA-15 de março. A 
inflação no grupo foi puxada 
principalmente pelo gás de 
botijão (4,60%), gás encanado 
(2,52%) e taxa de água e esgoto 

(0,68%). Os alimentos tive-
ram inflação de 0,12%, mas a 
taxa é inferior à registrada nas 
prévias de fevereiro (0,56%) 
e de janeiro (1,53%).

Apenas o grupo educação 
registrou deflação (queda de 
preços), com uma taxa de 
-0,51% na prévia de março. 
Os demais grupos tiveram as 
seguintes taxas de inflação: 
artigos de residência (0,55%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,24%), despesas pessoais 
(0,10%), vestuário (0,03%) e 
comunicação (0,02%) (ABr). Tel: 3043-4171
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