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D - Tampas Plásticas
O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educati-
vo em economia circular da indústria de transformação do plástico da 
América Latina, tem obtido resultados históricos. Ultrapassou a marca 
de 344 milhões de tampas plásticas que foram revertidas em mais de 
R$ 1,2 milhão em recursos destinados integralmente para as 309 enti-
dades assistenciais participantes. O montante recolhido é o resultado 
de mais de 620 toneladas do material, que retornaram para a indústria 
como matéria-prima secundária oportunizando a produção de novos 
artefatos como baldes, bacias, escovas, vasos de flores, para-choques 
automotivos, bancos de praça, entre outros. Participam do programa 
entidades assistenciais do terceiro setor devidamente regularizadas como 
Apaes, Ligas Femininas, escolas, ONG’s, asilos, associações, hospitais, 
etc. Saiba mais em (www.tampinhalegal.com.br).

E - Novos Investidores   
Para ajudar as pessoas que planejam iniciar no mercado financeiro e aqueles 
que querem investir mais e melhor, a WFlow lança o “Formação de investi-
dores”. O curso é 100% online e objetiva disponibilizar conteúdos relevantes 
e as melhores ferramentas para que aqueles que estão iniciando no mercado 
financeiro invistam com segurança e obtenham mais retorno e menos risco. 
Entre os temas: renda fixa, investimentos na bolsa de valores, fundos de 
investimentos, fundos imobiliários, gerenciamento de carteira, gestão pa-
trimonial, previdência e seguros. O curso tem a chancela da Xpeed School, 
escola online de Educação Financeira, Investimentos e Empreendedorismo 
da XP Inc. Acesse: (https://lp.xpeed.com.br/formacao-investidores-wflow). 

F - Criação de Abelhas
Já pensou em criar abelhas sem ferrão no quintal? Isso está cada vez mais 
comum entre os brasileiros, afinal, temos mais de 300 espécies nativas. 
Uma nova edição do curso criação de abelhas sem ferrão, agora com 
foco para quem mora nas cidades, está sendo lançada pela Embrapa. A 
iniciativa é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Estudo 
das Abelhas  e a Loja das Abelhas. O curso Meliponicultura Urbana é uma 
derivação da edição anterior, mas com foco direcionado para questões 
de quem quer criar abelhas na cidade. É uma edição dividida em oito 
módulos, com palestras curtas e objetivas. Inscrições e mais informações 
no link: (https://www.embrapa.br/e-campo/meliponicultura-urbana)

G - Tecnologia Social 
As instituições interessadas têm até o dia 28 de maio para se cadastrar 
para o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2021. Os 

A - Materiais Didáticos
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de autores 
regionais para a produção de material educacional de Português 
e Matemática para professores e alunos da rede pública paulista. 
Professores do ensino estadual e municipal, com experiência no 1º 
e 2º ano, têm até o próximo 21 de maio para confirmar o interesse. 
No total, são 16 vagas para formação da equipe. Serão produzidos 
livros para o 1º e 2º ano, para professores e alunos, alinhado às pre-
missas do Currículo em Ação. Ou seja, competências e habilidades 
essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional 
dos estudantes, considerando a formação integral na perspectiva 
do desenvolvimento humano. Mais informações e inscrição: (https://
bityli.com/PCPeL). 

B - Mercado Corporativo
Duas líderes globais acabam de anunciar um acordo que beneficiará todo 
o mercado consumidor de tecnologia no Brasil. De um lado a ASUS, uma 
empresa apaixonada por tecnologia e impulsionada pela inovação, que 
sonha, se atreve e se esforça para criar e oferecer um bom ambiente digital 
para todos. De outro a Ingram Micro, que há mais de 40 anos suporta 
as necessidades da cadeia de distribuição de produtos e serviços de TI, 
assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e 
clientes dentro das melhores práticas de mercado. Agora parceiras, a 
Ingram Micro distribuirá as linhas de notebooks e smartphones da ASUS, 
abrindo frentes para a marca no mercado corporativo. Mais informações: 
(www.ingrammicro.com.br).

C - Aceleração para Retailtechs 
Estão abertas as inscrições para o Retail Scale, programa de acele-
ração voltado para as empresas inovadoras do varejo, lançado pelo 
Distrito, maior plataforma de inovação aberta do país, em parceria 
com a comunidade de empreendedores Darwin Startups. O processo 
seletivo conta com quatro etapas, sendo a última uma imersão com 
cerca de 15 startups entre os meses de junho e julho. Após essa fase, 
serão selecionadas cinco startups que farão parte da aceleração, 
recebendo ainda um aporte. O objetivo é ajudar a desenvolver mais 
rapidamente negócios que estão em fase inicial e têm o potencial 
de moldar o futuro do varejo. O programa acontece em um bom mo-
mento para as retailtechs no país. Em pouco mais de três meses, as 
startups dedicadas a encontrar soluções inovadoras para o varejo já 
receberam mais de US$ 680 milhões em 19 aportes. Inscrições podem 
ser feitas pelo site: (www.retailscale.com.br). 

resultados de cada etapa – certificadas e finalistas – serão divulgados no 
portal de notícias da Fundação BB e na Plataforma Transforma. Podem 
participar entidades sem fins lucrativos, como instituições de ensino e 
de pesquisa, fundações, cooperativas, organizações da sociedade civil 
e órgãos governamentais de direito público ou privado. O prêmio tem 
as seguintes categorias: Cidades Sustentáveis, Educação para o Futuro, 
Inovação Digital, Meio Ambiente e Renda e Especial 20 anos, destinada 
ao reconhecimento de Tecnologias Sociais. Inscrições e outras informa-
ções: (www.transforma.fbb.org.br).

H - Administração Pública 
Cem milhões de usuários já estão cadastrados no Portal gov.br, que, 
com login e senha únicos, dá acesso a mais de 2,8 mil serviços da 
Administração Pública totalmente online, sem a necessidade de ir pre-
sencialmente a unidades governamentais. Além de várias informações 
e notícias sobre o Governo Federal. Em agosto de 2019, no chamado 
dia D da transformação digital no Brasil, o Portal gov.br foi lançado. O 
objetivo era, e ainda é, proporcionar uma experiência bem-sucedida 
aos usuários dos serviços; viabilizar maior integração entre as entidades 
governamentais, diminuindo a necessidade de deslocamentos e compa-
recimentos presenciais aos órgãos públicos; e garantir mais eficiência 
na prestação de serviços ao cidadão.

I - Pratos Prontos 
A categoria de pratos prontos será um dos focos da Sadia ao longo 
deste ano. Em 2020, a BRF, uma das maiores empresas de alimentos 
do mundo e detentora da marca Sadia, registrou crescimento de 31% 
em relação a 2019 em pratos prontos, tendo seu maior pico no último 
bimestre do ano passado. A mudança nos hábitos dos consumidores, 
motivados pelo movimento Fique em Casa, foi um dos principais 
fatores desse aumento. Aqueles que estavam acostumados a comer 
fora e tinham pouca experiência na cozinha, por exemplo, se viram 
passando mais tempo dentro de suas residências e sentiram cada 
vez mais a necessidade de refeições rápidas e práticas. O grande 
destaque de crescimento no segmento foi o lançamento da linha 
Mac´n Cheese Sadia que, rapidamente, ganhou importância nas 
vendas totais de pratos. 

J - Alta Performance
Com o intuito de formar profissionais de alta performance, a Sciensa, 
empresa pioneira em transformação digital, abre vagas de trabalho 
em São Paulo para contratação de 200 colaboradores. As oportu-
nidades 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 resultados positivos. A 
Sciensa entende que todo profissional é capaz de contribuir para a 
equipe, por isso, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, 
orientação sexual, descendência ou idade não são impeditivos para 
fazer parte da empresa. Para conferir as vagas disponíveis, acesse 
(http://time.sciensa.com). 

É possível trabalhar 
para viver e não viver 

para trabalhar? 

Carreira e vida 
familiar são, quase 
sempre, um embate 
para brasileiros

Com jornadas de traba-
lho longas e que, mui-
tas vezes, envolvem 

mais de uma ocupação, cui-
dar da casa e da família são 
planos que ficam somente 
para as poucas horas vagas 
do dia. No Brasil, trabalhar 
somente meio período e me-
lhorar a  qualidade de vida 
são ideais que parecem não 
combinar com a realidade. 

Mas outras culturas e 
países mostram que isso é 
possível Na Holanda, por 
exemplo, muitos profissio-
nais buscam viver dessa 
maneira. O país é reconhe-
cido pela ONU como um dos 
dez lugares mais felizes do 
mundo.

Dados do Gabinete de Es-
tatísticas da União Europeia 
mostram que a Holanda tem 
uma das maiores taxas de 
pessoas trabalhando meio 
período. 

Números de 2017 revela-
ram que quase metade da 
população está empregada 
dessa maneira, trabalhando 
cerca de 30,3 horas sema-
nais, sendo que a média da 
União Europeia é de 19,7% 
dos europeus atuando dessa 
forma, com uma jornada 
média de 37,7 horas por 
semana. E se as realidades 
de Brasil e Holanda são tão 
diferentes nesse ponto, 
como é a rotina dos imigran-
tes que optaram por levar a 
vida em terras brasileiras? 

Para quem veio ao Brasil, 
a rotina foi diferente do 
que vemos na Europa. Para 
começar a vida do zero foi 

necessário trabalhar em jor-
nadas intermináveis. Além 
disso, em muitos casos, 
os holandeses que vieram 
para a América buscaram 
trabalhar no seu próprio 
negócio, principalmente 
com agricultura e pecuária, 
o que fez com que a carga de 
trabalho e de compromisso 
fossem ainda maiores para 
garantir renda e sucesso. 

Outro fator que deve ser 
levado em conta quando 
comparamos culturas e 
suas formas de exercer 
atividades é como são feitos 
os compromissos pessoais, 
como a própria limpeza da 
casa. No Brasil, a tercei-
rização é comum, muitos 
lares contam com diaristas 
ou empregadas domésticas, 
que auxiliam nas tarefas e 
também no cuidado com as 
crianças, muitas vezes. 

Na Holanda, por outro 
lado, esse não é um hábito 
comum e, por isso, as res-
ponsabilidades domésticas 
ficam exclusivamente com 
a família, que acaba re-
servando momentos para 
isso. Além disso, a cultura 
holandesa preza pelos ritu-
ais que unem os familiares, 
por isso, estar presente na 
criação dos filhos, no dia 
a dia dos pais e avós e na 
rotina da casa é um pilar 
fundamental, que não pode 
ficar de lado. 

Na Holanda, o normal é 
trabalhar para viver. No 
Brasil, vemos que o modo é 
viver para trabalhar. E nada 
melhor que as trocas entre 
as culturas para mostrar que 
outras formas de construir 
a rotina são possíveis!

(*) - É conselheira da Associação 
Cultural Brasil Holanda.

Tineke Voorsluys (*)
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Embora haja estabilidade na taxa de ocupação, já é possível 
notar uma pressão maior com 14,4 milhões de pessoas 

procurando trabalho.

O resultado representa 
alta de 2,9%, ou de 
mais 400 mil pessoas 

desocupadas em relação 
ao trimestre anterior, de 
setembro a novembro de 
2020, quando a desocupação 
foi calculada em 14 milhões 
de pessoas.

Mesmo assim, segundo o 
IBGE, a taxa de desocupação 
ficou estável em 14,4% em 
relação ao trimestre anterior 
(14,1%), mas apresentou 
alta de 2,7 pontos percentu-
ais na comparação com igual 
trimestre do ano passado, 
quando foi estimada em 
11,6%. Segundo a analista da 
pesquisa, Adriana Beringuy, 
embora haja a estabilidade 
na taxa de ocupação, já é 
possível notar uma pressão 
maior com 14,4 milhões de 
pessoas procurando traba-
lho. 

A pesquisadora destacou 
que não houve, nesse tri-

Confiança da 
indústria cresceu 
em 18 setores

As expectativas da indústria 
para os próximos seis meses 
melhoraram em 18 dos 30 seto-
res em abril, segundo a Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). De acordo com o Índice 
de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) divulgado 
pela entidade, “celulose e pa-
pel, couros, bebidas, móveis e 
obras de infraestrutura, que 
estavam sem confiança em 
março, ultrapassaram a linha 
divisória dos 50 pontos neste 
mês, indicando que voltaram 
a ficar confiantes”.

O ICEI varia de zero a 100 
pontos, sendo 50 pontos a linha 
de corte, separando otimismo 
de pessimismo, por parte dos 
empresários. O levantamento 
aponta que os setores com 
as maiores altas de confiança 
em abril foram bebidas (+7,8 
pontos); celulose e papel (+5,2 
pontos); e couro e artefatos 
(+4,2 pontos). Já os que apre-
sentaram as maiores quedas 
de confiança foram biocom-
bustíveis (-7,9 pontos); outros 
equipamentos de transporte 
(-2,9 pontos); e manutenção e 
reparação (-2,6 pontos) (ABr).

Movimentação no Aeroporto de Lisboa.

A União Europeia come-
çará a testar a partir de 
10 de maio o sistema de 
“passaporte sanitário” para 
pessoas vacinadas contra o 
novo Coronavírus, que já se 
curaram da Covid-19 ou que 
apresentarem teste nega-
tivo. A previsão é de que o 
sistema esteja pronto em 1º 
de junho, de modo a permitir 
a retomada do turismo na 
alta temporada de verão no 
Hemisfério Norte, mas os 
testes devem começar já em 
maio em 15 países do bloco, 
incluindo a Itália.

As regras do certificado, 
no entanto, ainda serão tema 
de negociações até o fim de 
junho, quando os líderes 
dos Estados-membros se 
reunirão no Conselho Euro-
peu para aprovar a medida. 
Segundo fontes da Comissão 
Europeia, poder Executivo 
da UE, até lá a infraestrutura 
técnica já estará em pleno 
funcionamento. O certifica-
do funcionará por meio de 
um código QR protegido por 
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IBGE estima que desempregados 
no Brasil são 14,4 milhões

O número de desempregados no Brasil foi estimado em 14,4 milhões no trimestre encerrado em fevereiro, o 
maior contingente desde 2012, início da série histórica da pesquisa divulgada na sexta-feira (30), pelo IBGE

no trimestre encerrado em 
fevereiro – é decorrente 
da informalidade, com o 
aumento dos trabalhadores 
por conta própria. Apenas a 
categoria de trabalhadores 
por conta própria, que tota-
liza 23,7 milhões de pessoas, 
apresentou crescimento 
(3,1%) na comparação com 
o trimestre anterior (setem-
bro a novembro de 2020), 
significando a adição de 
716 mil pessoas neste con-
tingente. 

As demais categorias apre-
sentaram estabilidade em 
relação ao trimestre anterior. 
Os trabalhadores do setor pri-
vado com carteira de trabalho 
assinada foram calculados 
em 29,7 milhões de pessoas. 
Os empregadores e trabalha-
dores do setor privado sem 
carteira assinada somam 9,8 
milhões de pessoas. E os em-
pregadores são 3,9 milhões 
de pessoas (ABr).

mestre, geração significativa 
de postos de trabalho, o 
que também foi observado 
na estabilidade de todas 
as atividades econômicas, 
muitas ainda retendo tra-
balhadores, mas outras já 
apontando um processo de 
dispensa como o comércio, 
a indústria e alojamentos e 
alimentação. “O trimestre 

volta a repetir a preponde-
rância do trabalho informal, 
reforçando a importância 
do trabalhador por conta 
própria para a manutenção 
da ocupação”, disse Adriana, 
em nota.

De acordo com o IBGE, a 
estabilidade do contingente 
de pessoas ocupadas - apro-
ximadamente 85,9 milhões 

UE vai testar ‘passaporte 
sanitário’ para vacinados
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dupla chave criptográfica. Sua 
leitura será feita exclusiva-
mente pelas autoridades sani-
tárias dos Estados-membros.

Países de fora do bloco 
também poderão participar 
do sistema, desde que o usem 
para controlar entradas em 
seu território - essa possibili-
dade é voltada sobretudo às 
nações do Espaço Schengen, 
mas que não fazem parte da 
UE, como a Suíça. O Parla-
mento Europeu aprovou uma 

proposta que restringe o pas-
saporte sanitário às fórmulas 
já autorizadas pela Agência 
Europeia de Medicamentos: 
Pfizer/Biontech, Moderna, 
AstraZeneca e Janssen.

De acordo com a proposta 
do Legislativo da UE, caberia a 
cada Estado-membro decidir 
se aceita ou não vacinas ainda 
não autorizadas pela EMA, 
porém aprovadas para uso 
emergencial pela Organização 
Mundial da Saúde (ANSA).


