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Banco Central flexibiliza limites e
regras para arranjos de pagamento

Pão francês
só poderá
ser vendido
por quilo

A partir do dia 1° de junho,
o tradicional pão francês
(ou pão de sal) deverá ser
comercializado apenas pelo
peso e não mais por valor
unitário. O preço do quilo do
produto deverá ser afixado
próximo ao balcão de venda,
em local de fácil visualização
pelo consumidor, além de
ser grafado com dígitos de
pelo menos 5 centímetros
de altura.
As determinações sobre
como o produto deve ser
comercializado constam de
uma portaria do Instituto
Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) publicada na
sexta-feira (23), no Diário
Oficial da União. A portaria
acrescenta que a balança a
ser utilizada deve ter, como
característica, um medidor
com divisão igual ou menor
a cinco gramas, além da
indicação de peso e preço a
pagar (ABr).

Os arranjos de pagamento são regras que permitem a prestação
de serviços e conectam os participantes da cadeia de pagamentos.

prestação de serviços e
conectam todos os participantes da cadeia de pagamentos. Esses arranjos
fornecem todos os recursos necessários para que
uma compra seja quitada,
seja por cartão, boleto,
transferência bancária ou
Pix. O BC também mudou

a definição de arranjos de
propósito limitado.
Aplicado em segmentos
específicos, como pagamento
de pedágios e de estacionamentos, esses arranjos não
são regulados pelo órgão.
Segundo a autoridade monetária, a mudança tornou mais
claras as condições para que o

negócio seja enquadrado nessa definição. Outra mudança
foi a dispensa de autorização
para arranjos de pagamentos
fechados de instituição de
pagamento com o funcionamento autorizado pelo BC.
Nos arranjos fechados, o
responsável pelo sistema de
pagamentos (ou a empresa
controlada por ele) encarrega-se da emissão e do credenciamento dos cartões de
pagamento. Segundo o chefe
de subunidade do Decem
do BC, Ricardo Araújo, as
mudanças da nova resolução
dispensam de regulação 25
arranjos de credenciamento
já autorizados ou em processo de autorização. A resolução também autorizou que
os credenciadores e os subcredenciadores de cartões
antecipem os pagamentos
aos lojistas a qualquer hora
do dia, todos os dias da semana (ABr).

Produção do setor mineral cresce
15% no primeiro trimestre

A produção comercializada
do setor mineral no Brasil alcançou 227 milhões de toneladas
no primeiro trimestre, com
aumento de 15% na comparação com o mesmo período
de 2020. De janeiro a março
de 2021, o setor faturou R$ 70
bilhões, o que representa alta
de 95% frente aos R$ 36 bilhões
obtidos no primeiro trimestre
do ano passado. Os dados foram
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram),
entidade que reúne as maiores
mineradoras que atuam no país.
Segundo o presidente do
Conselho Diretor do Ibram,
Wilson Brumer, três fatores
explicam o bom desempenho
do setor, mesmo em meio à
pandemia. “As principais razões
desse aumento substancial no
faturamento são o crescimento
da China, a alta dos preços no
mercado internacional, de uma
maneira geral, e a desvalorização do real”. As exportações
de minérios, em dólar, aumentaram 102%. A moeda norte-americana era cotada em março
deste ano a R$ 5,65. No terceiro
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órgão também tornou
menos rígidas as regras para a liquidação
de recebíveis (recursos a receber) de cartões. Em nota,
o BC informou que a medida
aumenta o espaço para a
inovação e a competição no
sistema financeiro.
Na avaliação da autarquia,
a liberalização permitirá que
os arranjos de menor porte
tenham mais flexibilidade e
menor custo, beneficiando
tanto o consumidor como as
empresas. A mudança mais
importante foi o aumento do
volume mínimo de negociações para que um arranjo
fique sujeito à regulação do
BC. O limite anual de movimentação passou de R$ 500
milhões e 50 milhões de transações para R$ 20 bilhões e
100 milhões de transações.
Os arranjos de pagamento são regras e procedimentos que permitem a
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O Banco Central (BC) flexibilizou os limites e as regras para os arranjos de pagamento. Segundo resolução,
apenas os arranjos de maior porte continuarão a necessitar de autorização, regulação e supervisão por
parte da autoridade monetária

Minério de ferro é
responsável por 70% do
faturamento total.

mês de 2020, valia R$ 4,88.
Ao mesmo tempo, o preço
médio da tonelada de minério de
ferro teve variação de 87,6% na
comparação do primeiro trimestre deste ano e do ano passado.
O Brasil é, depois da Austrália,
o maior produtor mundial dessa
comodity. O minério de ferro responde por 70% do faturamento
total do setor mineral brasileiro
de janeiro a março. Em seguida,
aparecem o ouro, que respondeu
por 11%, o cobre, por 5%, e a
bauxita, por 2%.
No recorte por estados, Pará
e Minas Gerais, que concentram
a maior fatia da produção do

país, registraram os melhores
resultados. Em Minas, o faturamento, de R$ 28 bilhões,
representa alta de 118% e,
no Pará, que alcançou R$ 31
bilhões, aumentou 94%. 92
projetos integram o portfólio
das mineradoras para receber
aportes no total aproximado
de US$ 38 bilhões entre 2021
e 2025. São empreendimentos
minerários que, conforme a
entidade, contribuirão para
movimentar a economia a longo prazo em 81 municípios de
estados variados. Bahia, Pará
e Minas Gerais concentram 52
dos 92 projetos (ABr).

Agricultura de precisão
e adubação
ambientalmente correta
Valter Casarin (*)

Em sua propriedade o
produtor rural Vicente
iniciou um diagnóstico
do solo para avaliar
a necessidade de
fertilizantes. O objetivo
era reduzir o custo
com a aplicação de
fertilizantes

F

oi sabendo sobre a utilidade da agricultura de
precisão que Vicente
encontrou o caminho para fornecer a dose necessária de uma
maneira muito localizada. O
termo agricultura de precisão,
frequentemente abreviado
como AP, é um conceito de
gestão agrícola moderna que
usa técnicas digitais para monitorar e otimizar os processos de
produção agrícola. O principal
objetivo desta ferramenta é a
otimização.
Em vez de aplicar uma quantidade igual de fertilizante em
uma área inteira, a agricultura
de precisão leva em conta as
variações dentro da área e
aplica doses de fertilizante
de acordo com as variações.
Isso permite otimizar o uso de
fertilizantes, reduzir custos e
diminuir o impacto ambiental. “O processo ainda está
em andamento, mas quando
terminar, poderei saber os
teores de nutrientes e o pH
quase por metro quadrado”,
explica Vicente.
Este diagnóstico é ainda
mais importante porque, em
2013, Vicente iniciou o plantio de duas safras, com soja e
milho, em sua propriedade de
1000 ha. O manejo foi então
alongado e a questão da adubação veio à tona. “Adubar duas
culturas representou um custo
significativo. Meu objetivo é
ser capaz de usar o fertilizante
certo no lugar certo”, explica
Vicente. O sucesso de uma
propriedade não está somente
em ter altos rendimentos das
culturas, mas também ter um
bom retorno econômico.
“Nosso desafio está na qualidade da nossa produção, mas
também no aspecto ambiental.
A agricultura de precisão torna
possível atender a esses dois
critérios “, diz Vicente. O objetivo da agricultura de precisão
é homogeneizar o rendimento
das safras, fornecendo a dose
certa de fertilizante necessária. Pode, portanto, impactar o

balanço econômico da fazenda
de duas maneiras: ou, como
na propriedade do Vicente,
permite reduzir despesas
otimizando a compra de fertilizantes, ou permite aumentar a
produtividade em certas áreas
que anteriormente eram mal
adubadas.
Mediante o uso da agricultura de precisão é possível obter
os mapas de produtividade
da propriedade. “Os mapas
de produtividade são importantes, mas não foram feitos
para pendurar na parede,
onde fica muito bonito. Eles
são sobrepostos aos mapas de
diagnósticos do solo, o que fazem tomar maior importância”,
reitera Vicente. Só é possível
alcançar esse resultado, se
houver primeiro investimento
no processo.
O diagnóstico realizado por
Vicente representa, por si só,
um investimento monetário
por hectare. O equipamento
para modular a informação
também representa um investimento significativo. No
entanto, a economia feita
com a redução do volume de
fertilizantes e outros insumos
pode reembolsar rapidamente
os custos da aplicação da agricultura de precisão.
Com o crescente uso de
fertilizantes e produtos fitossanitários foi necessário otimizar
o uso para proteger as pessoas
e o meio ambiente. A agricultura de precisão conta com
ferramentas tecnológicas que
auxiliam o agricultor a tomar
as melhores decisões possíveis
para suas safras, se tornando a
ponta de lança da agricultura
sustentável.
Com o objetivo de melhorar
a percepção da população em
relação às funções e os benefícios dos fertilizantes, foi estabelecida no Brasil, em 2016,
a iniciativa Nutrientes Para a
Vida (NPV), que possui visão,
missão e valores análogos aos
da coirmã americana, a Nutrients For Life. Sua principal
missão é destacar e informar
a respeito da relevância dos
fertilizantes para o aumento da
qualidade e segurança da produção alimentar, colaborando
com melhores quantidades
de nutrientes nos alimentos
e, consequentemente, com
uma melhor nutrição e saúde
humana.
(*) - É engenheiro agrônomo da
iniciativa Nutrientes para a Vida.

G - Profissionais de TI

A - Aeroporto de Guarujá

A Infraero concluiu mais uma entrega contemplada na 1ª Fase de
desenvolvimento do Aeroporto de Guarujá: o projeto do terminal de
passageiros modular desmontável. O terminal foi projetado para atender
à demanda de operações simultâneas de até duas aeronaves modelo
Caravan - média de 10 a 12 pessoas por aeronave, ou seja, 20 a 24 passageiros no total. O projeto constitui-se na utilização de 21 containers,
com dimensões de 2,40m x 6,0m, montados em módulos. O local de
instalação do terminal modular fica próximo à atual área da entrada da
Base Aérea de Santos. A previsão é concluir toda a 1ª Fase até junho
de 2022. O terminal modular prevê salas de embarque e desembarque,
áreas para check-in, café, sanitários, escritórios de órgãos públicos, das
empresas aéreas e da Infraero, além de estacionamento com 19 vagas.

B - Aceleração de Startups

Empresa do setor automobilístico que mais acelera startups no Brasil, a
Mercedes-Benz, em mais uma parceria com a Liga Ventures, plataforma
que transforma inovação aberta em resultado real, lança um programa
exclusivo com temas relacionados ao ecossistema da mobilidade. A
maior fabricante de veículos comerciais do Brasil convida empreendedores para virem juntos nesta jornada. A empresa está aberta às
inovações, próxima de quem nos traga sua expertise e agregue valor
aos nossos processos, sabendo que esse compromisso gera melhorias
no transporte, mobilidade, qualidade de vida e segurança das pessoas,
sustentabilidade ambiental e à sociedade como um todo. Criamos uma
plataforma online para que todos possam se conectar a nós: (www.
movemosomundo.com.vc).

C - Ofertas de Estágios

Neste sábado (24), é comemorado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. A data, criada para celebrar a inserção de jovens no mundo
do trabalho, retoma a discussão dos impactos da pandemia na empregabilidade dessa faixa etária. De acordo com o CIEE, a oferta de oportunidades de estágio e aprendizagem cresceu no 1º trimestre de 2021,
em comparação aos últimos meses de 2020. O número de vagas abertas
cresceu 28,9% no 1º trimestre de 2021, se comparado aos últimos três
meses de 2020. Entretanto, apresenta retração de 28,7% em relação ao
1º trimestre de 2020. O estágio segue como o programa mais afetado e
apresentou retração de 34,1% no comparativo com os primeiros meses
de 2020. Já a aprendizagem registrou crescimento de 3,9%.

D - Concurso para Analista

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) está com
inscrições abertas para o concurso público que oferece vagas para o
cargo de Analista, nas especialidades de Ciência de Dados e Desenvolvimento de Sistemas. No total, são 165 oportunidades e formação
de cadastro de reserva para contratação por prazo determinado. A
remuneração inicial é de R$ 7.620,37, composta pelo salário nominal
e pela gratificação. A carga horária semanal é de 40 horas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até segunda-feira (26). A taxa
é de R$ 100,00. Para concorrer, é necessário ter curso de graduação
na área de TI ou de nível superior em qualquer área de formação,
acrescido de curso de pós-graduação na área de Ciência de Dados,
com carga horária mínima de 360 horas. Inscrições: (www.cebraspe.
org.br/concursos/SERPRO_21).

E - Tecnologia e Produto

A Gaudium, startup que desenvolve tecnologia para mobilidade urbana
e logística de última milha, tem atualmente 47 colaboradores e vagas
abertas para aumentar seu time de tecnologia, produto e sucesso do
cliente. A empresa está em busca de novos talentos e a contratação sem
fronteiras, realizada de forma 100% digital, está dando oportunidades
para profissionais do Brasil todo. As vagas são para início imediato com
contratação home-office. Para o estagiário, só não oferecem como
benefício o plano de saúde, mas oferecem boas chances de efetivação.
Os interessados podem se inscrever no link: (https://gaudium.global/
carreiras).

F - Incentivo à Autonomia

Até o dia 10 de maio, as mulheres com deficiência poderão se inscrever
para participar do curso online “Sebrae Delas - Elas Realizam”, voltado
ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino. Totalmente
gratuito, o curso já está em sua 2ª turma e as aulas terão início no dia
17 de maio. A ação é realizada pelo Sebrae-SP, por meio da Secretaria
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e faz parte do programa Empreenda Mulher. Os temas abordados no curso são: Inspiração - inteligência emocional, descubra-se; Capacitação - empreenda
rápido, descomplique; Impacto - conteúdo relevante e complementar
ao empreendedorismo; Mentoria - habilidades interpessoais e gestão.
Interessadas devem acessar o formulário pelo link: (http://forms.gle/
GipooLvs4wS1pgrF7).

O Delivery Center, ecossistema com tecnologia em soluções omnichannel,
que integra lojas físicas, marketplaces e uma ampla gama de parceiros
com shopping centers, está contratando para diversas áreas. São mais de
290 vagas em tecnologia, marketing, produtos, dados, logística, comercial,
customer experience, RH e operações. As vagas corporativas são para
trabalho remoto, ou seja, o profissional pode estar em qualquer parte
do Brasil ou do mundo. Já as operacionais são de atuação presencial.
Os salários variam de acordo com a posição e área. As inscrições podem
ser feitas através do site: (https://deliverycenter.gupy.io/).

H - Curso de Medicina

A Universidade Brasil (UB) abriu um novo processo seletivo para
ingresso no curso de graduação de Medicina, ministrado em Fernandópolis/SP. São 99 vagas exclusivamente para ingresso no segundo
semestre de 2021, mediante as condições estabelecidas no edital do
processo seletivo. As inscrições vão até 27 de maio. As provas objetiva
e de redação serão aplicadas na modalidade online, com o apoio de
outros sistemas online para monitoramento. Para a aplicação remota
da avaliação, o candidato deverá providenciar a estação de trabalho
(computador ou notebook) com sistema operacional Windows (versão
7 ou superior) ou MacOS, com o navegador Google Chrome (versão
36 ou superior – preferencialmente a versão mais recente) de Internet instalado. Inscrições: (https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/
VEST_21_2_UNIVERSIDADE_BRASIL).

I - Indústria Pesqueira

Brasil é o mais novo membro da Blue Justice (https://bluejustice.org/). Ao
assinar a Declaração de Copenhague, o país passa a cooperar com uma
política global de combate ao crime organizado na indústria pesqueira.
No mundo, as águas cobrem mais de dois terços da superfície da Terra,
contribuindo diretamente com cerca de US$ 1,5 trilhão para a economia,
sendo que apenas o setor de alimentos gera em torno de 237 milhões
de empregos. A carne de peixe responde por aproximadamente 17% do
consumo mundial de proteína animal. Em países menos desenvolvidos,
esse número pode chegar a 50%.

J - Programa de Estágio

A Trimble, referência global em tecnologias para redução de custos
e aumento de produtividade, anuncia a abertura das inscrições para
o Programa de Estágio 2021 - Conectando Futuros Extraordinários.
No total, são 17 vagas para estagiar em áreas como Operações, Dados,
Design, Engenharia, Projetos e Logística, entre outras. Jovens talentos de todo o Brasil podem se inscrever. Os candidatos selecionados
poderão trabalhar nas unidades da empresa no Estado de São Paulo,
Paraná ou mesmo de forma remota. Pré-requisito: data de formação na
graduação, em qualquer curso de nível superior, deve acontecer a partir
de dezembro de 2022 ou qualquer data após esse período. Inscrições
e mais informações: (https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/
estagio-trimble-2021).
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