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Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Transportes, Utensí-
lios) e/ou Trabalhos Escritos (Publicados e Não Publicados) poderão se 
inscrever até o dia 4 de agosto pelo site (www.mcb.org.br). A premiação 
objetiva reconhecer a excelência do design brasileiro, valorizar a atuação 
dos profissionais e, consequentemente, incentivar e fortalecer a área. A 
avaliação das categorias de Produtos se dará apenas em meio digital, por 
isso, os participantes deverão encaminhar via formulário de inscrição as 
informações solicitadas e não será necessário o envio da peça física ao MCB.

E - A Moda e o Futuro
Conectado com as necessidades da indústria, o Senai Cetiq – Centro 
de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, lança o curso de extensão 
premium ‘Criação Digital 3D: Moda Feminina’. As aulas terão início no 
dia 20 de setembro, em modalidade EaD. Destinado aos profissionais ou 
interessados na área de criação de moda, possibilita que o aluno desen-
volva protótipos digitais 3D de peças do vestuário feminino e também 
outros produtos digitais como desfiles para lançamento de coleções. 
Diante do atual cenário e o rápido avanço da tecnologia, são necessárias 
adaptações na forma de desenvolver produtos e até mesmo modificar 
modelos de negócios. O designer de moda digital poderá elaborar suas 
criações de uma forma mais rápida, além de realizar testes e combina-
ções de cores e texturas e simular caimento das peças de roupa. Para 
saber mais, acesse: (https://cursos.cetiqt.senai.br/curta-duracao.html). 

F - Estágio em TI 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio em TI do Grupo 
Dimed. Conectada com o universo digital da Panvel, a iniciativa chega 
à sua segunda edição visando acelerar o desenvolvimento e a evolução 
de jovens talentos na área. Durante o período do estágio, que será de 
seis meses, o estudante terá a oportunidade de vivenciar o universo da 
inovação e da transformação digital da área de TI. O dia a dia é estrutu-
rado de forma prática e intensa, trabalhando em projetos e necessidades 
reais do Grupo Dimed, especialmente da marca Panvel. É necessário 
estar cursando graduação nos cursos da área de TI a partir do quarto 
semestre e ter conhecimento em nível intermediário em java, lógica 
e linguagem de programação. Interessados devem acessar (https://
grupodimed.gupy.io/jobs/898216?jobBoardSource=gupy_public_page). 

G - Futuro sem Fumaça
A Philip Morris International acaba de publicar seu Relatório Integrado, 
uma visão abrangente do desempenho ambiental, social e de governança 
da empresa e seu progresso em direção a um futuro sem fumaça. Um 
projeto brasileiro ganhou destaque: a parceria entre a Philip Morris 
Brasil e a empresa Produzindo Certo, projeto piloto com 123 pequenos 

A - Referência de Qualidade 
Em 2020 o Mackenzie completou 150 anos de sua fundação e 40 anos do 
início das atividades do Colégio Presbiteriano Mackenzie em Tamboré. Uma 
história de fé e coragem, que até hoje inspira os educadores mackenzistas. 
A história começa em 1870, quando George e Mary Ann Chamberlain, um 
casal de missionários presbiterianos, veio dos Estados Unidos para São 
Paulo com o sonho de fazer a diferença. Foi na sala de jantar da própria 
casa que eles deram início a uma pequena escola primária, aplicando o 
método americano de ensino, que viria a se tornar referência de qualidade 
e que influenciou a educação brasileira desde o início do século passado. 
Atualmente com unidades em vários estados mantém a tradição do ensino 
de qualidade voltado para o futuro e norteado por princípios cristãos.

B - Risco Fiscal
A faculdade BSSP apresenta, entre os próximos dias 25 e 27, um workshop 
gratuito sobre ‘Gestão do Risco Fiscal’. O evento objetiva atualizar profis-
sionais e estudantes da área contábil, uma vez que a contabilidade de hoje 
é diferente do que a do passado e, com isso, o profissional contábil precisa 
evoluir e desenvolver novas habilidades. Neste programa, 100% online, o 
profissional contábil terá a oportunidade de aprender, na prática, com gran-
des referências do mercado nacional, além de ser apresentado às estratégias 
necessárias para se tornar um profissional renomado. A gestão de risco fiscal 
no Simples Nacional, gestão de riscos na Era Digital, práticas de gestão do 
Risco Fiscal, gestão dos Riscos Fiscais nos arquivos SPED, gestão de risco 
fiscal nas malhas e auditorias tributárias serão alguns dos temas que serão 
abordados. Para se inscrever, basta acessar o link: (encurtador.com.br/eiDR5).

C - Aceleração com Startups
A Cielo lançou o seu 1º Programa de Aceleração com Startups. A iniciativa 
faz parte do hub de inovação da companhia, o Garagem. O programa con-
tará com dois desafios: soluções Data Driven para Product Market Fit e 
soluções para jornada de conciliação e gestão financeira. A ideia é construir 
uma ou mais soluções para nossos desafios deste ano. O objetivo é acelerar 
negócios no modelo de parceria equity free, ou seja, sem a necessidade de 
aportes. As startups participantes vão interagir com as áreas de negócio 
da Cielo para estruturar um projeto piloto a ser desenvolvido durante o 
programa. Além disso, terão chances de contratação após a experiência. 
No site de inscrições: (https://innovationlat.am/cielo) haverá também uma 
aba denominada “Conecte sua startup”, para aproximar startups que não 
estão relacionadas aos desafios propostos pela companhia.

D - Prêmio Design 
O Museu da Casa Brasileira abriu inscrições para o 34º Prêmio Design 
MCB. Os interessados em concorrer nas categorias Produtos (Construção, 

produtores rurais da Região Sul, que tem o objetivo de melhorar a 
eficiência agrícola e promover uso eficaz dos recursos naturais e huma-
nos. O documento inclui a meta estabelecida para 2025, de promover 
a mudança de 40 milhões de fumantes adultos para seus produtos de 
risco reduzido, em metade dos países de fora da OCDE. Além disso, o 
objetivo é que esses produtos respondam por mais de 50% da receita 
líquida total da companhia. Outras informações: (www.pmi.com/markets/
brazil/pt/science-and-innovation). 

H - Comitê de Defesa 
A Anatel está recebendo candidaturas para o Comitê de Defesa dos Usu-
ários de Serviços de Telecomunicações (Cdust), que assessora e subsidia 
o Conselho Diretor da Agência em assuntos relacionados à proteção 
dos direitos dos consumidores. São quatro vagas para representantes 
de usuários de serviços de telecomunicações ou de entidades de defesa 
do consumidor, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, e uma vaga 
para representante de entidades de classe de prestadoras de pequeno 
porte. As inscrições vão até o dia 8 de junho. As indicações devem ser 
encaminhadas à Anatel por uma das seguintes formas: petição eletrôni-
ca pelo Sistema SEI, no âmbito do processo nº 53500.011071/2021-04; 
entrega presencial, no Protocolo dos escritórios e unidades operacionais 
da Anatel; ou por carta, para o endereço: Anatel - Protocolo - Indicação 
de candidato a Conselheiro do Cdust - SAUS Quadra 06, Bloco F - Asa 
Sul - CEP: 70070-940 - Brasília.

I - Carteira Assinada
Levantamento do Sebrae Rio com base nos dados do Caged aponta que 
pelo nono mês seguido, as micro e pequenas empresas geraram mais 
empregos formais que as médias e grandes empresas do Estado do Rio 
de Janeiro. No primeiro trimestre, mais de 28 mil vagas com carteira 
assinada foram criadas. No comparativo com os três primeiros meses 
do ano passado, os números mostram um resultado bem diferente. 
Naquele período foram fechadas mais de 41,7 mil vagas formais de tra-
balho. O setor de serviços encabeça a criação de empregos pelas micro 
e pequenas empresas, tanto no mês de março, quanto no acumulado do 
ano. As empresas de cinco municípios lideram a estatística de geração 
de empregos. A capital (7,5 mil empregos formais), seguido por Nova 
Friburgo (1,1 mil), Campos dos Goytacazes (1,1 mil ), Niterói (1 mil) e 
Nova Iguaçu (996)são as principais responsáveis por resultado positivo.

J - Estacionamento Gratuito 
Para oferecer maior comodidade aos clientes, o Shopping D, ponto de 
encontro para as famílias paulistanas da zona norte, lança mais uma 
novidade: agora o estacionamento do empreendimento é gratuito na 
hora do almoço! A ação é válida de segunda a sexta, sempre das 12 às 
14 horas. Com duas praças de alimentação, e 20 opções de fast food, o 
shopping ainda possui um boulevard gastronômico com os restauran-
tes Mocotó Café, Cruzeiros Bar e La Pasta Gialla. Vale ressaltar que a 
capacidade de clientes segue reduzida para 30%. Basta o frequentador 
apresentar o cupom fiscal de qualquer compra no shopping com o valor 
mínimo de R$ 30 e validar o ticket no guichê do estacionamento, no 
piso G1. Importante ressaltar que o período de permanência é de duas 
horas, contadas a partir do horário de entrada. A ação segue até o final 
do mês de junho.

A educação 
pós-pandemia

A futurologia é uma 
ciência tão fascinante 
quanto arriscada

Em momentos de trans-
formações profundas 
como o atual, muita 

gente se põe a imaginar 
como será o mundo após a 
pandemia. Como professor e 
empreendedor em educação, 
sou um observador atento e 
gosto de prestar atenção a 
sinais que, se não determi-
nam irrefutavelmente o que 
virá, nos fornecem pistas 
seguras para antever o futuro 
próximo. Pinçarei trechos de 
duas análises que circularam 
recentemente e que você 
provavelmente já viu, mas 
talvez não tenha se detido 
aos detalhes. 

O primeiro é um dos tradi-
cionais anuários da inglesa 
The Economist, The world 
in 2021 (O mundo em 2021), 
onde a revista lista 20 forças 
que moldarão o mundo pós-
Covid e pós-Trump. Eis o que 
vem por aí, segundo a publi-
cação: “A educação nunca 
mais vai voltar a ser igual. 
Torna-se cara a cara, mas 
tecnologicamente adaptável. 
Cada um é o que precisa. 
Estudar offline e online será 
normal. Escolas e universi-
dades são transformadas em 
um esquema híbrido para 
sempre”. 

A segunda vem da rede 
social LinkedIn, que divulgou 
um guia de 20 grandes ten-
dências batizado de Big Ideas 
2021. Os editores do LinkedIn 
News destacam o surgimento 
de um novo conceito de viver 
no espaço urbano: o das ci-
dades de 15 minutos, criado 
pelo professor australiano 
Frederik Anseel. “Já pensou 
em morar a 15 minutos, a 
pé ou de bicicleta, de tudo 
que você precisa?”, indaga o 
LinkedIn. 

“Com a pandemia, foi pos-
sível vislumbrar que diversas 
categorias podem trabalhar 
de suas casas, promovendo 
uma remodelação da mobi-
lidade urbana. O mundo vai 
ver cada vez mais ciclovias 
temporárias, com comunida-
des se formando em torno de 
pequenos centros. Grandes 
cidades como Paris, Londres 

e Sydney poderão se tornar 
vastas áreas urbanas consti-
tuídas de algumas comunida-
des menores, cada qual com 
o seu próprio centro”.

Não é preciso ser um fu-
turólogo para constatar que 
essas são mais do que duas 
tendências. São realidades. 
Com o que aprendemos 
na pandemia, a educação 
definitivamente derrubou a 
barreira da presencialidade e 
morar em uma cidade de 15 
minutos se tornou tão dese-
jável quanto essencial. E tudo 
isso reforça a contempora-
neidade de um ambiente que 
hoje abriga mais de 7 milhões 
de estudantes universitários 
no país e só cresce: o ensino 
a distância. 

Para demonstrar isso, hoje 
há mais alunos online no 
ensino superior brasileiro do 
que no regime presencial. No 
universo do EAD existe um 
ator indispensável e cada vez 
mais posicionado a menos 
de 15 minutos de distância 
do aluno: o Polo de Apoio 
Presencial, local onde acon-
tecem etapas obrigatórias 
como provas, tutoria dos 
conteúdos e atividades nos 
laboratórios. É o lugar da 
aproximação humanizadora, 
onde o aluno é recebido e se 
sente de fato parte integrante 
de uma formação. 

A dimensão social tão 
enriquecedora para o de-
senvolvimento do aluno se 
exerce no polo. Enquanto 
se desenha a educação do 
futuro, basta olhar e ver que 
a tecnologia, a mobilidade e 
a humanização – três ingre-
dientes indispensáveis para 
um ensino de qualidade – já 
estão presentes no modelo 
oferecido por muitas institui-
ções no regime EAD. 

Nesta realidade, os Polos de 
Apoio Presencial se tornam 
o local onde o aluno viverá 
uma experiência acadêmica, 
pedagógica e também de inte-
ração social e construção de 
networking, tão necessária 
no mundo moderno. Se o 
futuro é logo ali, então os 
polos já estão no futuro.

(*) - É Presidente da Associação 
Brasileira de Polos de Ensino a 

Distância (ABPolos).

Bernardo Knabben (*)

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina: 
“a cada quatro pratos de comida servidos no mundo, um conta 

com ingredientes originários do Brasil”.

Lembrou que o Brasil é 
responsável pela ali-
mentação de mais de 

1 bilhão de pessoas em 180 
mercados, o que, segundo 
ela, significa que “a cada 
quatro pratos de comida ser-
vidos no mundo, um conta 
com ingredientes originários 
do Brasil”.

A ministra acrescentou que 
os dois países construíram 
“uma relação de confiança na 
entrega perene, com qualida-
de, inocuidade e sustentabi-
lidade”, e que há condições 
de se ampliar e diversificar a 
oferta de produtos brasileiros 
para consumo da população 
chinesa. “Temos plena cons-
ciência de que os consumi-

Câmara aprova 
privatização da 
Eletrobras

O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou na madrugada 
de ontem (20) a MP  que viabili-
za a privatização da Eletrobras. 
A estatal é responsável por 30% 
da energia gerada no país. A 
MP foi aprovada por 313 votos 
a 166 e será enviada agora para 
análise e votação no Senado. A 
oposição chegou a entrar com 
uma ação no STF para  impedir 
que a votação acontecesse, mas 
teve o pedido negado.

O texto aprovado do relator 
Elmar Nascimento (DEM-BA) 
prevê, entre outras medidas, 
a emissão de novas ações da 
Eletrobras, a serem vendidas no 
mercado sem a participação da 
empresa, resultando na perda 
do controle acionário de voto 
mantido atualmente pela União. 
Apesar de perder o controle, a 
União terá uma ação de classe 
especial - golden share - que 
lhe garante poder de veto em 
decisões da assembleia de 
acionistas. 

O texto também autoriza o 
governo federal a criar uma 
empresa pública ou socieda-
de de economia mista para 
administrar a Eletronuclear, 
estatal que controla as usinas 
de Angra e a Itaipu Binacional. 
Por questões constitucionais, 
ambas devem ficar sob controle 
da União (ABr).

Depois de atingir nível crí-
tico no segundo semestre do 
ano passado, o estoque das 
indústrias recuperou-se em 
abril e votou a ficar próximo 
do planejado, reduzindo a 
escassez de matéria-prima. 
A conclusão consta da pes-
quisa Sondagem Industrial, 
divulgada ontem (20) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice de 
estoques encerrou abril em 
49,6 pontos, próximo da linha 
divisória de 50 pontos. Indi-
cadores abaixo de 50 pontos 
mostram estoques abaixo do 
planejado. Acima desse valor, 
estão acima do previsto.

Desde maio, o índice de 
estoques estava abaixo 
dos 50 pontos. Os menores 
níveis foram atingidos em 
setembro e outubro, quando 
ficou em 43,4 pontos e 43,3 
pontos, respectivamente. 
De lá para cá, o indicador 
começou a recuperar-se, 
mas ultrapassou os 49 pontos 
em abril. Segundo a CNI, esse 
ajuste é importante porque 
a redução do estoque das 
indústrias causou impacto 
no fornecimento de insumos 
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Brasil e China ‘construíram’ 
relação de confiança

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que Brasil e China compartilham, além de uma longa parceria 
no agronegócio, o desafio de dar qualidade de vida àqueles que vivem no campo, corroborando com os 
pilares de uma agricultura sustentável

“A sustentabilidade tem 
três pilares indissociáveis: o 
ambiental, o econômico e o 
social. Com nossos ganhos 
de produtividade consegui-
mos levar alimentos baratos 
ao mundo”, disse Tereza 
Cristina, ao destacar que o 
custo médio da produção 
brasileira “caiu pela meta-
de em relação à década de 
1970”. “O Brasil, como a 
China, tem o desafio de me-
lhorar a vida daqueles que 
vivem no campo. A China 
trabalhou arduamente para 
combater a pobreza extre-
ma no campo ao longo dos 
últimos anos, alcançando 
grande sucesso”, completou 
a ministra (ABr).

dores estão cada vez mais 
preocupados com questões 
sobre sustentabilidade”, ao 
lembrar que desde a década 

de 1970 a produção brasileira 
de grãos aumentou cerca de 
400% enquanto a área culti-
vada cresceu 40%.

Estoques da indústria voltam a 
ficar próximos do planejado

As indústrias ainda não estão demitindo, apesar da queda na 
atividade provocada pela segunda onda da pandemia.

e de matérias-primas ao longo 
dos últimos meses, elevando 
preços e prejudicando o setor.

Depois de uma leve recupe-
ração em março, o índice de 
produção industrial voltou a 
cair em abril, fechando o mês 
passado em 46 pontos. Assim 
como nos índices anteriores, a 
linha divisória está em 50 pon-
tos. Valores inferiores indicam 
queda; e valores superiores, 
alta. Apesar do recuo na pro-
dução, a evolução do número 
de empregados ficou em 50 
pontos em abril. A pesquisa 
indica que as indústrias ainda 
não estão demitindo, apesar 
da queda na atividade provo-

cada pela segunda onda da 
pandemia da Covid-19. 

A utilização da capacidade 
instalada (UCI) ficou em 
68% em abril, percentual 
idêntico ao de março. O per-
centual é o maior para o mês 
desde abril de 2014, quando 
estava em 71%. Desde agos-
to de 2020, o indicador tem 
ficado em níveis superiores 
aos dos mesmos meses dos 
cinco anos anteriores. A pes-
quisa ouviu 1.783 empresas 
industriais entre os dias 3 e 
12 deste mês. Desse total, 
704 são indústrias de peque-
no porte, 634 de médio porte 
e 445 de grande porte (ABr).


