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pequenas e médias indústrias. E abre 40 vagas para desenvolvedores 
que vão atuar no desenvolvimento de aplicações para concessão de 
crédito via antecipação de recebíveis, bem como outros produtos 
financeiros. Vagas para Desenvolvedor Javascript e os requisitos são 
conhecimentos sólidos de lógica de programação, CSS, HTML e Javas-
cript; experiência com Vuejs; familiaridade com Api Rest; práticas de 
desenvolvimento orientado a testes; conhecimento de versionamento 
com Git (incluindo Code Review). Boa comunicação e trabalho em 
equipe e idioma inglês nível intermediário completam o perfil. Inscrição: 
(https://forms.gle/7mJjRyrrB7GtFLcdA).

E - Inteligência Estratégica
A Embrapa está completando 48 anos. Na busca pela superação que a 
pesquisa tem provado ser capaz em todas as áreas e a produtividade 
de alimentos de qualidade e com sustentabilidade, a Empresa tem 
direcionado os investimentos no dia a dia, norteada pelos recursos da 
inteligência estratégica, prospecção, observação de sinais e tendências 
e avaliação de riscos e oportunidades.  Entre dezenas de indicadores, é 
a responsável por dobrar a produção de café nos últimos vinte anos, e 
nos últimos quarenta anos: aumento de 509% na produção de grãos com 
elevação de duas vezes na área plantada; sete vezes a produção de leite; 
60 vezes a produção de carne de frango; 100% o rebanho bovino (com 
diminuição relativa da área de pastagem); 140% a produtividade do setor 
florestal; 240% a produção de trigo e milho; e 315% a produção de arroz.

F - Vaga em Conservatório
O sonho de participar de grandes montagens de ópera clássica pelo 
mundo fez com que a soprano brasiliense Manuela Korossy, de 19 
anos, conquistasse uma das vagas no conservatório americano Juilliard 
School, em Nova York. A centenária instituição é uma das principais 
em artes performáticas do planeta. A jovem artista deve começar seus 
estudos em setembro e, apesar de ter conseguido uma bolsa parcial 
de quase 90% dos custos, está em campanha para reunir recursos que 
possibilitarão os primeiros passos na consolidação de sua carreira ar-
tística iniciada na infância. Para viabilizar a manutenção nos estudos, 
a jovem montou uma “vaquinha” virtual: (https://campanhadobem.
com.br/campanhas?filtro=%7B%22nome%22:%22Jornada+rumo+%-
C3%A0+juilliard%22%7D).

G - Vagas para Tecnologia 
A Arco Educação está com inscrições abertas para 100 vagas de tec-
nologia em todo o país. Os candidatos podem se inscrever até o dia 2 

A - Empreendedorismo Inclusivo
Nem sempre é fácil manter a estabilidade em um emprego formal. Para 
pessoas com deficiência, isso se torna ainda mais complexo, porque as 
políticas de inclusão e permanência nas empresas muitas vezes ainda são 
falhas. A inclusão de pessoas com deficiência é uma das causas abraçadas 
pela Fundação Grupo Volkswagen, que anuncia o Empreendedorismo 
para Todos, realizado em parceria com a Ação Social para Igualdade das 
Diferenças. Estão sendo oferecidas 140 vagas gratuitas para pessoas 
com deficiência interessadas em participar das formações, que incluem 
temas como precificação, vendas, gestão financeira, processo produtivo, 
divulgação, entre outros. Serão selecionados 20 mpreendedores. Inscri-
ções: (https://forms.app/form/607657639504365c9c5eec13).

B - Varejista de Esporte
A Decathlon, maior rede varejista de esporte do mundo, completa 20 
anos de presença no mercado brasileiro em plena expansão. Desde a 
primeira loja, inaugurada em abril de 2001, em Campinas, a empresa vem 
ampliando sua presença nos grandes centros comerciais e intensificando 
esse processo nos últimos anos. Mesmo com a pandemia, a empresa não 
alterou seu cronograma de expansão e tornou 2020 o ano em que teve 
maior abertura de lojas. Foram nove novas unidades. A empresa acabou 
de inaugurar mais um espaço no Rio de Janeiro e está em vias de abrir 
sua segunda unidade em Belo Horizonte. A Decathlon trabalha para 
terminar esse ano com 45 lojas abertas, um aumento de 50% em relação 
ao número de unidades que tinha em 2019 (www.decathlon.com.br). 

C - Área de Contabilidade.
Nesta terça-feira (27), às 19h, a Faculdade BSSP oferece um webinar gra-
tuito sobre “oportunidades tributárias em cenários adversos”. Com tantas 
mudanças acontecendo nas legislações tributárias, os profissionais têm 
necessidade de se atualizar para garantir espaço no mercado de trabalho. 
O evento online e gratuito promete formar um profissional atualizado e es-
tratégico, com capacidade para vencer as adversidades da área. O professor 
e coordenador do MBA Contabilidade, Compliance & Direito Tributário, 
Edgar Madruga, fará um panorama completo do que esperar do cenário 
tributário em 2021. Ele é Auditor Tributário, pós-graduado em Informática 
Pericial, especialista em SPED, Compliance Tributário e Inovação Fiscal 
com 20 anos de experiência. Inscrições: (http://bit.ly/webinargratuitobssp).

D - Vagas para Desenvolvedores
A Certus, empresa de Curitiba que desenvolveu um ERP voltado para 
indústrias de pequeno porte, está lançando uma fintech voltada para 

de maio pelo link: (https://bityli.com/b4aSe). Há opções para trabalho 
remoto, híbrido e presencial, contudo, no atual momento, as equipes 
estão em home office. Podem participar da seleção candidatos de todos 
os níveis de experiência e com conhecimentos em qualquer linguagem 
de programação. A empresa busca também pessoas que tenham disponi-
bilidade para mudança de estado. Entre as vagas disponíveis estão as de 
Product Owner, Tech Leader, Desenvolvedor, Engenheiro de Software, 
Data Analytics, BI e áreas correlatas. 

H - Mercado Financeiro
Os jovens talentos do mercado financeiro que quiserem conhecer, 
online, recrutadores de empresas como B3, Stone, Votorantim e Itaú 
Unibanco têm até o dia 9 de maio para se inscrever gratuitamente 
no Conexão da Fundação Estudar, também conhecido como “match 
da carreira”. A organização irá selecionar 200 universitários, re-
cém-formados ou em início de carreira que terão a oportunidade de 
conhecer marcas empregadoras e participar de interações com os 
representantes das empresas. Para participar do evento, que acontece 
nos dias 16 e 17 de junho, os interessados precisam se inscrever no 
link do Conexão Mercado Financeiro. Assim como nas edições de 
2020, os participantes serão selecionados através de um processo 
seletivo que envolve testes de perfil e lógica. Inscrições gratuitas no 
link: (http://bit.ly/2Qqwjwb). 

I - Alta Performance
Com o intuito de formar profissionais de alta performance, a Sciensa , 
empresa pioneira em transformação digital do mercado brasileiro, abre 
vagas de trabalho em São Paulo para contratação de 200 colaboradores 
até o final do ano. As oportunidades são para as mais variadas áreas, 
como trainee, arquitetura de soluções, engenharia de dados, recrutador 
de tecnologia, entre outras. Para fazer parte do time, é preciso ter ideias, 
pontos de vista variados e “pensar fora da caixa”, pois esses pontos 
contribuem para a formação de uma equipe engajada, gerando resul-
tados positivos. Com uma cultura que prega a diversidade, inclusão e 
colaboração, a empresa acredita que a tecnologia é um meio fundamental 
para tornar o mundo um lugar melhor. Inscrições e mais informações: 
(http://time.sciensa.com). 

J - Programação Básica 
Você está no ensino médio ou conhece alguém que esteja e que tenha 
interesse, curiosidade ou o sonho de cursar computação? Então, não 
deixe de participar ou de convidar essa pessoa para fazer parte desta 
iniciativa: o Codifique, um curso gratuito voltado a ajudar os estudantes 
do ensino médio a desbravarem o mundo da programação. Oferecido 
pelo  Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 
São Carlos, o curso  está sendo reinventado no formato online para se 
adequar ao contexto do ensino remoto emergencial. Durante o curso, 
serão abordados assuntos referentes à lógica e resolução de problemas, 
conhecimentos que podem facilmente ser aplicados no dia a dia dos 
estudantes. Para participar, não é necessário nenhum conhecimento 
prévio sobre programação, basta preencher o formulário em: (https://
tinyurl.com/alunoPET).

Boas rodovias também 
salvam vidas

Os danos causados 
pela precariedade das 
estradas são imensos 
no Brasil, abrangendo 
a perda de vidas em 
acidentes, prejuízos 
econômicos e impactos 
negativos no turismo 
doméstico

E a situação tem piorado, 
conforme demonstra a 
23ª edição da Pesquisa 

de Rodovias da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) 
e do Sest Senat. O estudo, 
referente a 2019, constatou 
problemas em 59% da ex-
tensão dos trechos avaliados, 
ante 57%, em 2018, incluindo 
o pavimento, sinalização a 
geometria das vias. 

Outro levantamento revela 
que, somente nas rodovias 
federais em 2020, ocorreram 
63.447 acidentes, com 5.287 
óbitos. Apesar da redução de 
5,9% em relação ao ano ante-
rior, é um número que segue 
muito elevado. Em 2020, regis-
traram-se 14 mortes por dia. 
Esses dados constam do Painel 
CNT de Consultas Dinâmicas 
de Acidentes Rodoviários. 

Outro problema é demons-
trado em trabalho da Conab, 
feito em parceria com o CNPq: 
o Brasil perde 0,13%, 0,17% 
e 0,10%, respectivamente, 
de todo o arroz, trigo e milho 
transportados pelas estradas 
até os portos de embarque para 
exportação. A principal causa 
desse desperdício de alimentos 
é a precariedade das vias. 

A solução desse gargalo nos 
transportes parece ainda dis-
tante, embora seja prioritária, 
pois está incluída no déficit 
geral da infraestrutura, para 
a qual faltam recursos, fator 
agravado na pandemia da Co-
vid-19. A Associação Brasileira 
da Infraestrutura e Indústrias 
de Base (Abdib) estima que se-
jam necessários investimentos 
anuais de aproximadamente 
4,5% do PIB, durante uma 
década, para se promover a 
modernização e adequação 
do setor à demanda nacional. 
Hoje, esse aporte de capital 
está em torno de 1,9% do PIB. 

Mais grave do que os em-
preendimentos por fazer é 
o fato de haver numerosos 
paralisados e inúmeros pro-
jetos que sequer saíram do 
papel. O Tribunal de Contas 

da União (TCU) analisou, no 
final de 2019, mais de 30 mil 
obras públicas financiadas com 
recursos federais, incluindo 
estradas. Mais de 30% foram 
consideradas paradas ou ina-
cabadas, correspondendo a 
quase 20% do investimento 
previsto. Além dos prejuízos 
e perda de recursos do erário, 
ainda se deixa de atender os se-
tores produtivos e a sociedade. 

Um exemplo de empreen-
dimento muito importante, 
cujos projetos têm sido há 
muito protelados, refere-se à 
duplicação da rodovia “Dou-
tor Manuel Hipólito Rego” 
(SP-55), o trecho paulista 
da Rio-Santos, administrado 
pelo DER. A via começa no 
entroncamento com a Cônego 
Domênico Rangoni (Piaça-
guera-Guarujá) e cruza com a 
Mogi-Bertioga, a Rodovia dos 
Tamoios e a Oswaldo Cruz, já 
em Ubatuba. Atende, portanto, 
todo o Litoral Norte do Estado 
e apresenta especial significa-
do logístico e de transporte 
de passageiros e cargas, pois 
tem conexões com o Porto de 
Santos e as industrializadas 
regiões do Vale do Paraíba e 
Cubatão, além de ser impor-
tante rota turística. 

Em outubro de 2019, abri-
ram-se novas perspectivas 
para a realização da obra. Na 
ocasião, a Artesp apresentou 
projeto de concessão inter-
nacional do Lote de Rodovias 
do Litoral Paulista, durante 
audiência pública realizada 
em Mogi das Cruzes. O plano 
prevê investimentos de R$ 3 
bilhões em obras civis, além de 
R$ 2,8 bilhões para a operação 
e implantação de modernos 
serviços em trechos das ro-
dovias SP-98 (Mogi-Bertioga), 
da SP-88 (Pedro Eroles) e da 
SP-55. Ao todo, estão previstos 
89,8 km de duplicações, 108,5 
de vias marginais e 35,6 de 
ciclovias, além de novos dis-
positivos de acesso, retorno e 
implantação de acostamentos. 

Desde então, infelizmente, 
o projeto não avançou, talvez 
atropelado pela eclosão da 
pandemia. Esperemos, po-
rém, que possa ser efetivado, 
pois é de grande importância 
para a economia, o turismo, a 
infraestrutura, a logística, o 
sistema de transportes e para 
salvar vidas. 

(*) - É diretor da Sobloco 
Construtora e membro do Conselho 

Consultivo do SECOVI.

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

A estimativa é do boletim Focus, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção para os 

indicadores econômicos.

A estimativa está no bo-
letim Focus de ontem 
(26), pesquisa divul-

gada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,6%. Tanto 
para 2023 como para 2024 
a previsão para o indicador 
é de 3,25%.

O cálculo para 2021 está 
próximo do limite da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. O centro 
da meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(Icec) caiu 6,4% de março 
para abril deste ano e che-
gou a 95,7 pontos. Essa foi 
a quinta queda consecutiva 
do indicador, que atingiu 
o menor patamar desde 
setembro do ano passado 
(91,6 pontos). Os dados 
foram divulgados hoje (26) 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação com abril 
de 2020, o recuo chegou a 
20,7 pontos. Esse foi o 13º 
recuo consecutivo neste 
tipo de comparação. Na 
passagem de março para 
abril, a maior queda foi 
observada na avaliação dos 
empresários do comércio 
brasileiro sobre a situação 
atual (-9,6%). A opinião 

Bolsonaro diz que 
vai recompor cortes 
no Orçamento

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (26) que os 
cortes feitos por seu governo 
no Orçamento serão recom-
postos, de forma a evitar que 
o país pare. A afirmação foi 
feita durante a cerimônia de 
inauguração de um trecho de 
22 km da BR-101 na Bahia. 
Durante o evento, Bolsonaro 
criticou governadores que 
estariam usando o vírus para 
“subjugar” a população.

Dirigindo-se “àqueles que 
criticaram os cortes no Or-
çamento”, Bolsonaro disse 
que a medida foi adotada 
por “questão técnica”, mas 
que “com toda certeza, bre-
vemente e pelas vias legais 
faremos a devida recompo-
sição do nosso Orçamento, 
porque o Brasil não pode 
mais parar”. 

E que, desde sempre, ma-
nifestou preocupação com a 
influência que o isolamento 
social decorrente da pande-
mia teria para os índices de 
desemprego no país. “Podem 
ter certeza de que esse su-
plício está chegando ao fim. 
Brevemente voltaremos à 
normalidade, com o apoio 
de todos”, declarou (ABr).
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Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 5,01% em 2021

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste 
ano subiu de 4,92% para 5,01%

o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo 
o controle da inflação e 
estimulando a atividade 
econômica.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
elevaram a projeção para o 
crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,04% 
para 3,09%. Para o próximo 
ano, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) é 
de crescimento de 2,34%. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,5%. A expecta-
tiva para a cotação do dólar 
se mantém em R$ 5,40 ao 
final deste ano. Para o fim de 
2022, a previsão é de que a 
moeda americana continue 
nesse patamar (ABr).

alcançar a meta de inflação, 
o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, fixa-
da atualmente em 2,75% ao 
ano pelo (Copom).

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 

encerre 2021 em 5,5% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa 
básica suba para 6,13% ao 
ano. E para o fim de 2023 e 
2024, a previsão é de 6,5% ao 
ano. Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é de que 

Confiança do empresário 
do comércio atinge menor nível

sobre a situação da economia 
apresentou piora de 12,4%.

A confiança no futuro caiu 
6,2%, puxada também pela 
piora na avaliação sobre 
a situação da economia 
(-7,4%). As intenções de in-
vestimento também tiveram 
retração (-4,1%), resultado 
influenciado principalmente 

pela intenção de contrata-
ção de funcionários, que 
recuou 6,3%.

Na comparação com abril 
do ano passado, as quedas 
foram de 35,7% na situação 
atual, de 14% nas expec-
tativas de investimento e 
de 15,3% nas intenções de 
investimento (ABr).

A confiança no futuro caiu 6,2%, puxada também pela piora na 
avaliação sobre a situação da economia (-7,4%).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br


