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biental para um ciclo de aceleração que acontecerá de forma virtual 
e gratuita entre julho e dezembro. Os projetos selecionados serão 
capacitados por meio de mentorias individuais e coletivas com 
especialistas do mercado, cursos e treinamento de pitch - como é 
chamada a apresentação de negócios de startups. Podem participar 
empreendimentos nos estágios de validação, operação ou tração e 
que têm por objetivo gerar impacto socioambiental e resultado fi-
nanceiro positivo de forma sustentável. Mais informações:m (www.
inovativabrasil.com.br).

E - Vagas de Emprego 
A Casa & Video, uma das maiores redes de varejo do Brasil, anuncia a 
abertura de mais de 200 vagas de emprego com a sua expansão para o 
mercado de São Paulo. As oportunidades são para as funções de ope-
rador de loja, operador fiscal, promotor de vendas, gerente, subgerente 
de checkout e subgerente, para atuação nas 15 lojas. As primeiras a 
serem inauguradas serão em Pindamonhangaba, Cidade Dutra, Largo 
Treze, São Mateus, São Miguel Paulista e Jardim Ângela. Os interessados 
devem acessar o site (https://casaevideo.gupy.io/) e inscrever-se nas 
oportunidades com “São Paulo e região” no nome. A empresa enxerga 
potencial em um dos maiores mercados do Brasil, e a expectativa é 
inaugurar 15 unidades em São Paulo até o final de 2021. 

F - Novas Soluções 5G 
A Ericsson e a Leonardo, empresa italiana líder em soluções ciber-
néticas e de segurança, anunciam uma parceria que tem o objetivo 
de explorar e desenvolver novas soluções 5G e modelos de negó-
cios que abrangem os segmentos industrial, de segurança pública 
e infraestrutura crítica. O acordo de colaboração, que tem escopo 
internacional, visa impulsionar soluções que permitem que as indús-
trias transformem as operações, aumentem a proteção e segurança 
e forneçam produtos e serviços inovadores. A colaboração prevê o 
compartilhamento de capacidades de Pesquisa&Desenvolvimento 
entre a Ericsson e a Leonardo, além de soluções que abrangem se-
gurança cibernética, redes 5G e evolução de serviços. A colaboração 
também estará aberta a provedores de serviços de comunicação e 
outros parceiros do ecossistema (www.ericsson.com).

G - Vendas de Livros 
A pandemia impactou diversos setores da economia e o mercado 
editorial foi um dos nichos atingidos pela crise. Segundo o levan-

A - Desenvolvedor Java Jr
A Generation Brasil, organização social criada pela McKinsey & Company, 
abriu o processo seletivo para o curso Pessoa Desenvolvedora Java Jr. Esse 
profissional faz parte de uma equipe que projeta, constrói e aperfeiçoa 
aplicativos, sites e outros sistemas de software, além de estar envolvido 
em todas as áreas de desenvolvimento, do design ao teste do produto. O 
público-alvo são pessoas de 18 a 30 anos, moradores da cidade de São 
Paulo, com ensino médio completo. As aulas serão online, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h, durante três meses. Serão disponibilizadas 
mais de 100 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho, 
através do link (https://gen.partners/gamegen).

B - Carros Antigos
A Ituran Brasil está ampliando a cobertura do Ituran com Seguro que passa 
a ser oferecido para veículos com até 25 anos de fabricação. De acordo 
com dados do Sindipeças, a frota circulante no Brasil, entre 20 e 30 anos 
de fabricação, é de mais de 3,5 milhões de veículos, o que corresponde 
a 6,5%. Praticamente nenhuma seguradora do Brasil oferece cobertura 
para esses veículos fabricados entre 1996 e 2000. Pensando nisso, a Ituran 
decidiu apoiar os donos desses carros mais antigos, principalmente em 
um momento em que as pessoas estão enfrentando dificuldades para 
trocar por modelos mais novos. Mais informações: (www.ituran.com.br).

C - Verão Europeu
Com o avanço da vacinação e a proximidade do início do verão na Europa, 
caminhar ao ar livre por Paris ou sentar-se nas mesas externas dos tradi-
cionais cafés voltam a ser atividades frequentes no dia a dia do país mais 
visitado no mundo. Localizado no coração do 1º arrondissement, em um dos 
mais prestigiados endereços da cidade, o Hotel Le Burgundy Paris (www.
leburgundy.com.)retoma sua rotina de receber com elegância e sofisticação. 
Ao reabrir suas portas, o cinco-estrelas apresenta uma novidade em sua 
cozinha, com a nomeação de Pierre-Jean Quinonero como chef pâtissier. 
Ele prepara, juntamente com o chef executivo Guillaume Goupil, o jantar a 
dois a ser servido no restaurante Le Baudelaire, como parte da oferta Back 
in Paris, válida até 31 de julho, que também inclui uma garrafa de vinho e 
pâtisseries no quarto, bem como café da manhã a la carte e late check-out. 
No Brasil é representado pela pela Key Partners (www.keypartners.com.

D - Ciclo de Aceleração
O programa InovAtiva de Impacto Socioambiental está selecionando 
80 projetos com soluções inovadoras na área de impacto socioam-

tamento feito pela Câmara Brasileira do Livro, em 2020 a venda de 
livros apresentou uma redução de 8,8% em comparação ao mesmo 
período de 2019. Para Eduardo Villela, book advisor e profissional 
com mais de 16 anos no mercado editorial, apesar do momento ruim 
enfrentado por todos os perfis de livrarias, o setor deve apostar na 
criatividade. “O e-commerce é uma realidade que já apresentava 
um crescimento expressivo muito antes da pandemia, porém com 
a necessidade do isolamento social, ganhou força pela facilidade 
e segurança para realizar compras. Acredito que essa modalidade 
de vendas para o mercado editorial veio para ficar. É uma inovação 
necessária e que traz um respiro ao setor de livros”. 

H - Futuros Líderes
A Arco Educação, organização que desenvolve soluções educacionais 
focadas em todos os segmentos do ensino básico, atendendo a mais 
de 1.7 milhões de alunos e mais de 6.100 escolas privadas em todo 
o país, lança seu novo programa de trainee. Chamado de “Futuros 
Líderes”, tem uma trilha de desenvolvimento voltada para liderança, 
autonomia para fazer acontecer, aprendizado na prática, contato 
direto com líderes, projetos de alta relevância para a Arco, ambien-
te dinâmico, propósito e alto impacto. O processo será totalmente 
online e as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho no site 
(https://traineearco.eureca.me/), consultoria que conecta jovens com 
o mercado de trabalho. 

I - Trabalho Híbrido ou Remoto 
A Movidesk, startup catarinense que atua com soluções de atendimento 
ao cliente, está com cerca de 100 vagas abertas para diferentes áreas 
de atuação. Em processo de expansão, a empresa busca profissionais 
para os times de Engenharia, Sucesso do Cliente, Produto, People (RH), 
Vendas, entre outros. Pessoas que residem em Blumenau, sede da orga-
nização, poderão trabalhar remotamente ou no modelo híbrido, no qual 
será possível intercalar trabalho presencial com home office, seguindo 
sempre as determinações e medidas de restrição do poder público. 
Profissionais de outras localidades vão trabalhar de forma remota. A 
startup possui em seu portfólio clientes como Mercado Livre, Hamburg 
Süd, Unilever, ESPN e Reserva. Para mais informações sobre as vagas  
e candidaturas, acesse: (https://www.movidesk.com/trabalhe-conosco). 

J - Assessoria Imigratória
Chega a São Paulo até julho uma filial da Leão Group que já é referên-
cia em Miami e nas regiões Sul e Nordeste do Brasil e ainda no Rio de 
Janeiro. O escritório de advocacia e assessoria imigratória e de negócio 
internacionais oferece serviços especializados em imigração, como os mais 
diversos vistos de negócios e investimentos imobiliários. Os profissionais 
contam com sólida formação, sendo graduados por Universidades e Ins-
tituições de Ensino mundialmente reconhecidas e com vasta expertise 
no assessoramento de diversos investidores e companhias ao longo dos 
anos. É uma empresa de consultoria registrada nos EUA, com sede no 
estado da Flórida, com filiais em diversas partes do mundo, como Rio 
de Janeiro, Lisboa e Milão. Saiba mais em: (https://leaogroup.com/).

Brasil precisa de 
energia solar

A energia solar se destaca 
no mundo todo como fonte 
alternativa para geração 
de energia elétrica

Além de estimular o em-
preendedorismo, ge-
rar empregos e ajudar 

o sistema elétrico a economi-
zar água das hidrelétricas, 
ela evita a emissão de CO2 e 
protege o meio ambiente. E o 
melhor: como fonte geradora 
de energia, o sol permite que 
o consumidor, também na 
condição de produtor, tenha 
maior controle sobre a sua 
conta de luz. 

O Brasil tem níveis de irra-
diação solar superiores aos 
países líderes onde o apro-
veitamento dessa energia é 
explorado em larga escala. 
Só para citar um exemplo, 
a Alemanha, maior referên-
cia mundial em fomento à 
geração de energia solar 
fotovoltaica, produz 43 te-
rawats-hora da eletricidade 
a partir dessa fonte natural. 
Em nosso país, a produção 
ultrapassou 5 gigawatts de 
energia solar no ano passado. 

Milhares de pessoas em 
todo o país já contam com 
sistemas para utilizar a fonte 
limpa e renovável para abas-
tecer suas casas ou negócios. 
Pesquisa Ibope de 2020, 
encomendada pela Abra-
ceel (Associação Brasileira 
dos Comercializadores de 
Energia), apontou que 90% 
dos brasileiros gostariam de 
gerar sua eletricidade, seja 
por meio de painéis solares ou 
por outras fontes renováveis. 
Em 2014, esse índice era 77%. 

A médio e longo prazos, 
nenhum país poderá pres-
cindir do uso de energia 
solar, e o Brasil precisa desse 
avanço estratégico agora, 
para impulsionar a economia, 
principalmente no pós-pan-
demia. As alternativas como 
painéis fotovoltaicos e ener-
gia eólica têm sido cada vez 
mais usadas em nosso país 
como fonte de energia, tanto 
no meio corporativo como 
nas residências. Mas, como 
se trata de um segmento 
ainda relativamente novo, é 
necessário que se tenha uma 
legislação específica. 

O Marco Legal da Geração 

Distribuída Solar, que está 
para ser votado na Câmara 
dos Deputados, surge exa-
tamente para preencher essa 
lacuna. A regulamentação 
trará mais segurança para 
o crescimento sustentável 
do país, reduzirá a conta 
de luz de todos e irá gerar 
oportunidades de emprego e 
renda. Segundo a Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), o 
Marco Legal vai atrair R$ 139 
bilhões de novos investimen-
tos até 2050. 

De 2012 a 2020, foram aber-
tos 140 mil postos de trabalho 
no setor e, com a aprovação 
do projeto, a expectativa é de 
1 milhão de empregos, sendo 
500 mil já nos próximos três 
anos. E a entidade calcula 
que, com mais geração solar, 
teremos a redução de custos 
em torno de R$ 150 bilhões 
até o ano de 2050 com as ter-
melétricas. Também haverá 
uma economia adicional de 
R$ 23 bilhões no mesmo perí-
odo por conta da redução de 
perdas elétricas na transmis-
são, distribuição e geração da 
energia elétrica em usinas de 
grande porte, distantes dos 
locais de consumo. 

Outro ponto positivo que 
beneficia a sociedade é que 
a energia extraída do sol 
contribui no combate às mu-
danças climáticas, reduzindo 
a emissão de CO2, que tanto 
mal causa à saúde das pessoas 
e ao meio ambiente. E mais: 
sua produção ajuda a poupar 
água dos reservatórios das 
hidrelétricas e diminui o acio-
namento das termoelétricas, 
evitando assim as bandeiras 
tarifárias que pesam no bolso 
do consumidor. 

Por isso, embora a energia 
solar seja realidade em nosso 
país tropical e ensolarado, 
precisamos aprovar a regu-
lamentação do uso do sol 
para que todos os cidadãos 
possam iluminar seus lares 
e seus estabelecimentos co-
laborando para reacender o 
crescimento do Brasil e sem 
as temerárias bandeiras na 
conta de luz do consumidor 
final, que pressionam o orça-
mento de cada um. 

(*) - É presidente nacional 
do Podemos e deputada federal 

por São Paulo.

Renata Abreu (*)

MP fixa em 
R$ 1,1 mil valor 
do salário mínimo

O Senado aprovou a MP 
que fixou o salário mínimo 
em R$ 1.100 a partir de 1º 
de janeiro. Trata-se de um 
aumento de 5,26% (R$ 55) 
em relação ao valor do ano 
passado, de R$ 1.045. O 
valor proposto pelo governo 
para este ano corresponde 
à variação de 5,22% para o 
INPC, no período de janeiro 
a dezembro de 2020. O INPC 
apura a inflação mensal das 
famílias com renda de um a 
cinco salários mínimos. 

A MP foi aprovada de forma 
simbólica, sem registro em 
painel. Esse tipo de votação 
ocorre quando há pouca ou 
nenhuma resistência dos 
parlamentares na aprovação 
de uma matéria. No entanto, o 
relator, Luiz do Carmo (MDB-
GO), considerou baixo o valor 
do salário mínimo, o qual 
chamou de “sobrevivência”, 
ainda que não tenha sugerido 
mudanças. “Quem ganha até 
R$ 2 mil não é renda, é sobre-
vivência. Eu sei que o salário 
mínimo é pouco, mas é o que 
o governo pode pagar neste 
momento”, afirmou (ABr).

O 5G pode fazer com que o jovem volte a se interessar pelo 
trabalho no campo.

A ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina, acredi-
ta que a chegada da intera-
tividade e do 5G pode fazer 
com que o jovem volte a se 
interessar pelo trabalho no 
campo. Para ela, o agricul-
tor conectado traz grandes 
benefícios não apenas na 
área da produção, mas 
também na social. “Com a 
interatividade, vai poder 
interagir com as áreas ur-
banas. A nossa população 
rural está envelhecida e 
precisamos de mais jovens 
trabalhando no campo”, 
afirmou.

A ministra estima que 
60% dos produtores ru-
rais estão conectados e, 
com o 5G, ela acredita 
que a situação vai me-
lhorar e se democratizar 
mais rapidamente. Tere-
za Cristina também falou 
sobre a ferramenta de 
análise dinamizada que 
vai agilizar a verificação 

São números extremamente representativos da força dos 
pequenos negócios.

Esse número repre-
senta 70% do total de 
empregos no período. 

Por outro lado, as médias e 
grandes empresas (MGE) 
foram responsáveis por 190 
mil ocupações formais. As 
MPE criam três novos pos-
tos de trabalho a cada um 
gerado pelas MGE, confor-
me levantamento feito pelo 
Sebrae com base nos dados 
do Caged do Ministério da 
Economia.

Na visão do presidente 
do Sebrae, Carlos Mel-
les, os resultados positivos 
do 1º trimestre refletem 
claramente a importância 
dos pequenos negócios 
na economia brasileira e o 
potencial para retomada do 
crescimento. “A receita das 
MPE para combater a crise 
é a geração de empregos. 
Quando comparamos com 
o 1º trimestre de 2020, os 
dados do Caged apontam 
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Pequenos negócios geraram 
70% dos empregos no país

Entre janeiro e março, as micro e pequenas empresas criaram 587 mil novos postos de trabalho com 
carteira assinada no Brasil

de novas vagas ficou o setor 
da Indústria, com 152,8 mil 
postos de trabalho, seguido 
do Comércio, com 105,1 mil, 
depois a Construção Civil, 
com 75,3 mil e por último, a 
Agropecuária, com 23,9 mil.

Os estados brasileiros que 
proporcionalmente mais 
contrataram graças aos pe-
quenos negócios foram Mato 
Grosso, que lidera com 56,1 
novos postos de trabalho 
a cada 1.000 já existentes; 
seguido do Rio Grande do 
Norte, com 49,7 e Santa 
Catarina, com 48,9. No outro 
extremo, o Amazonas teve 
saldos negativos em janeiro 
e fevereiro, mas recuperou 
em março. Mesmo assim, o 
estado continuou com 3,3 
novos empregos gerados 
a cada 1.000 já existentes. 
Em números absolutos, o 
estado de São Paulo lidera 
com 135 mil novas vagas no 
1º trimestre (AI/Sebrae

que a evolução dos empregos 
gerados teve aumento de 
400%. São números extre-
mamente representativos 
da força dos pequenos ne-
gócios” destacou.

O setor de serviços foi o 
que mais criou vagas com 
224,3 mil novos empregos 
formais. As cinco atividades 

que apresentaram maior 
saldo líquido na geração de 
emprego foram transporte 
rodoviário de carga, servi-
ços de escritório e apoio 
administrativo, locação de 
mão de obra temporária, 
serviços de engenharia e 
serviços para apoio a edifí-
cios. Em 2º lugar na geração 

Chegada do 5G pode atrair jovem 
de volta ao campo

de dados do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), 
fundamental para a im-
plantação efetiva do CAR. 
A ministra explicou que 
atualmente os estados 
fazem o processo de forma 
manual por meio de seus 
técnicos, o que demanda 
uma equipe muito grande.

A ministra também des-
tacou o reconhecimento 
de seis estados brasileiros 
como áreas livres de febre 

aftosa sem vacinação, con-
cedido pela Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE). “Nós temos até 
2026 para cobrir todo o 
Brasil, e a gente espera que 
todos agora fiquem mais 
animados porque vão ver 
o que temos de vantagem 
com esse reconhecimen-
to para a produção, para 
exportação a mercados 
mais exigentes, que pagam 
melhor” (ABr). 


