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News@TI
Mais de 500 vagas em cursos de idiomas e 
de cultura gratuitos e a distância

@A Associação Share, entidade estudantil da UFSCar-Sorocaba, 
está com mais de 500 vagas abertas, distribuídas em nove cursos 

e oito minicursos gratuitos, para este segundo semestre de 2021. 
Com duração de um semestre, os cursos ofertados são: Japonês 
básico - alfabetização; Espanhol básico; Espanhol intermediário; 
Espanhol prático para viagens; Organização pessoal; Teatro; História 
da Arte; Música e cinema; e Panorama popular da música brasileira. 
Já os minicursos duram de dois a oito encontros e são oferecidas as 
seguintes opções: Oficina de Kpop; Bebida é cultura; Planejamento 
financeiro de microempresas; Empreendedorismo; Simulações das 
Nações Unidas (ONU); Como compostar; Ansiedade e habilidade 
social; Crie sua marca pessoal; Introdução à inteligência emocional; 
O que são softskills e como desenvolvê-las no mercado de trabalho; 
e Introdução à Economia. (https://associacaoshare.com.br/).

Cursos livres de curta duração ao vivo e 
online

@Em um mundo cada dia mais competitivo e com uma economia 
instável, principalmente por conta da pandemia da Covid-19, ter 

um currículo atualizado, por meio do aprimoramento dos conheci-
mentos ou desenvolvimento de novas competências, pode fazer toda 
a diferença, tendo em vista a grande concorrência entre profissionais 
que migraram de área nesse período de restrições. Com carga horária 
a partir de 9 horas de duração, os novos cursos do Senac Online - ao 
Vivo da área de gastronomia e alimentação, podem ser uma boa opção 
para quem quer investir no próprio negócio, garantir uma renda extra 
com a venda de alimentos ou aprimorar o currículo de maneira rápida, 
prática e eficiente, e com um custo acessível (https://www.sp.senac.
br/cursos-livres/curso-de-prepare-e-venda-biscoitos-e-cookies).

Novos recursos da série GOT Simple de IHMs

@A Mitsubishi Electric anuncia o lançamento de novos modelos 
de IHMs (Interface Homem-Máquina) da série GOT Simple, que 

trazem importantes atualizações e melhorias para otimizar aplicações 
de operação e visualização com ótimo custo-benefício. Uma das 
principais atualizações é o aumento na sua capacidade de memória 
de 9 para 15 MB, possibilitando a criação de mais telas e aplicações 
através do software GT Designer 3 da plataforma iQ-Works 2. Além 
disso, os novos modelos possuem maior nitidez na visualização de 
fontes, em sua tela de 800 por 480 pixels de resolução em formato 
widescreen (www.mitsubishiElectric.com).
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OpiniãO
A vacina, a falsa 

sensação de segurança 
e a realidade das UTIs

A vacinação da 
Covid-19 avança 
no mundo, a morte 
de idosos diminui e 
aumenta a sensação 
de que o pior da 
pandemia já passou. 

Seja pela exaustão 
da população que se 
manteve até agora 

isolada, pela necessidade 
de sair para trabalhar ou por 
acreditar que nas pessoas 
mais jovens o vírus é menos 
agressivo. O fato é que os 
cuidados e, principalmente, 
o isolamento diminuíram. 
Mas, por mais desanima-
dor que seja, ainda temos 
algum tempo até podermos 
afrouxar de vez o distancia-
mento, o uso de máscaras e 
de álcool em gel. 

Muitos pensam que, pe-
los avós ou pais já estarem 
imunizados com as duas 
doses da vacina, não tem 
problema o almoço de do-
mingo com a família toda 
reunida, o filho adolescen-
te ir na festinha do amigo 
e até mesmo tomar uma 
cervejinha enquanto curte 
o jogo do time do coração 
com a turma. 

Mas, infelizmente, não é 
isso que observamos nos 
hospitais. Os leitos das UTIs 
continuam lotados. O que 
mudou foi o perfil dos pa-
cientes, mas a expressão de 
pavor diante do agravamen-
to da doença e do medo de 
morrer é a mesma. Agora os 
pacientes são mais jovens. 

Nós nos enxergamos cada 
vez mais neles, que estão 
com os filhos pequenos em 
casa e a família em prantos. 
O corpo mais sadio, muitas 
vezes sem nenhuma comor-
bidade, luta com um vírus 
cada vez mais agressivo, que 
algumas vezes deixa cada 
um de nós, os profissionais 
da saúde, com a impressão 
de que ainda não aprende-
mos a lidar com as facetas do 
Coronavírus no organismo e 
suas complicações. 

Mesmo que nós tenhamos 
aprendido e lutado muito, 
o comportamento sem res-
ponsabilidade de alguns faz 
com que o vírus seja mais 

rápido e nos surpreenda 
sempre. E o tempo de in-
ternação acaba sendo ainda 
maior. Vemos pacientes que 
ficam semanas e mais sema-
nas em um leito de hospital. 

Nesses 15 meses de pan-
demia, é difícil o profissional 
de saúde que ainda não 
tenha escutado a súplica 
pela promessa de melhora, 
da possibilidade de passar o 
próximo dia dos pais junto 
do seu filho, Natal com a 
família ou simplesmente 
para sair da intubação com 
vida. Nunca foi tão desafia-
dor e exaustivo trabalhar 
em uma unidade de terapia 
intensiva. 

Os casos são cada vez mais 
graves e complexos. Muitas 
vezes os pulmões parecem 
pedras, devido à rigidez 
causada pela quantidade de 
fibroses. O momento certo 
para a extubação é uma 
incógnita. Cada vez mais re-
corremos a tratamentos ex-
tremos, que consideramos 
a última chance de respiro 
de um paciente, quando nos 
deparamos com o triste “é 
tudo ou nada”. 

E tudo na Covid-19 é mui-
to difícil. Não ter a liberdade 
de ir e vir para cumprir a 
rotina diária é desgastante. 
Não poder encontrar os 
amigos é complicado. Tra-
balhar na saúde está pesado. 
Lembre-se disso, mesmo no 
momento de tomar um café 
com o colega que está de 
máscara diariamente tra-
balhando com você. Muitas 
vezes é nesses minutos que 
acontece o contágio. 

É desafiador, mas preci-
samos ter um pouco mais 
de paciência. Porque, se 
por um lado, o número de 
atestados de óbito que assi-
namos nos hospitais aumen-
tou, por outro, continuamos 
presenciando os casos de 
superação da doença, de 
milagres que assistimos 
todos os dias. 

Essa pandemia vai aca-
bar, mas, para isso, cada 
um precisa assumir a sua 
responsabilidade e fazer a 
sua parte.

(*) - É médico intensivista e 
coordenador da UTI Covid do 

Hospital Marcelino Champagnat.

Jarbas da Silva Motta Junior (*)

Agricultura 4.0: o poderoso e 
promissor mercado para a Tecnologia 

da Informação e Comunicação
Mais de nove bilhões de pessoas no planeta para alimentar-se nos próximos 40 anos. Essa é a previsão feita pela 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Mario Gervais (*)

Imagine o quanto será necessário 
para gerar comida o suficiente para 
todos? O quanto de cada grupo 

alimentar tais como os sais minerais, 
fibras, carboidratos, gordura e proteína, 
deverão ser gerados para alimentar 
todo o planeta?

A demanda mundial de alimentos vem 
em uma crescente bastante expressiva 
nos últimos tempos e, consequente-
mente, para que possamos atender toda 
essa população, e toda essa estimativa 
projetada do aumento da população 
mundial, será necessário produzir uma 
grandeza de aproximadamente 70% 
mais grãos e cereais em geral, frutas, 
legumes, entre outros, para que seja 
possível suprir as necessidades de 
todos os países.

Com esse cenário, o Brasil possui inú-
meras possibilidades de crescimento 
econômico. Nos últimos anos, tivemos 
uma mudança bem razoável, no que diz 
respeito às importações de alimentos. 
Antigamente, o cenário era de necessi-
dade de se importar alimentos, e hoje, 
o país está se tornando um dos maiores 
exportadores de alimentos no mundo.

Surge então, o que foi chamado de 
Agricultura 4.0, também denominada, 
agricultura de precisão e, mais além, 
agricultura digital. É uma revolução que 
está totalmente conectada com as tec-
nologias do mundo digital. Plataformas 
digitais com forte viés de integração e 
análise de dados, começaram a surgir 
por volta de 2017, no Brasil, chegando 
ao campo, oferecendo soluções de au-
tomatização e customização de toda a 
cadeia produtiva.

Do ponto de vista tecnológico, temos 
muitos conceitos envolvidos e utilizados 
para essa transformação digital. Vai des-
de a biotecnologia até a infraestrutura de 
alta conectividade, para otimizar todas 
as etapas do ciclo produtivo.

para trazer inúmeros benefícios aos 
produtores rurais, tais como: redu-
ção de custos, aumento da eficiência 
produtiva e territorial, base histórica 
para melhorias contínuas de processo 
e conhecimento científico, aperfeiço-
amento da produção e cadeias produ-
tivas, monitoramento e tratamento do 
desperdício.

Fazer mais com menos!
Há ainda, melhores condições de se 

manter o equilíbrio ambiental e res-
peitar os limites ecológicos do nosso 
planeta com alta produtividade.

Resumindo: a Agricultura 4.0 ou de 
precisão é uma plataforma sistêmica, 
tecnológica, integrada e conectada que 
está revolucionando a vida no campo 
rural. Baseia-se no uso da Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e 
já é uma realidade. As oportunidades 
desse mercado para as empresas de 
tecnologia e relacionadas são inúmeras. 
O paradigma de se produzir mais com 
menos é inevitável e necessário.

Bem-vindos ao presente e ao futuro.

(*) É Head of Big Data & Analytics na ART IT, 
empresa especializada em soluções e serviços de TI.

Aplicações reais de automação utilizan-
do IoT (Internet das coisas) com sensores 
conectados ao maquinário e dispositivos 
móveis, Big Data (armazenamento de 
dados em larga escala), conectividade de 
alta performance com a adesão do 5G em 
campo; GIS (Geographical Information 
System) para o monitoramento e coleta 
de dados, processamento e geração de 
dados para tomada de decisões. Enfim, 
podemos aplicar de forma clara e real 
conceitos e ferramentas relacionadas ao 
BI (Business Intelligence), BA (Business 
Analytics), Machine Learning e Deep 
Learning.

Por meio de uma infraestrutura pla-
nejada e dimensionada para coletar 
um volume em larga escala de dados 
(Big Data) como, por exemplo, dados 
sobre o clima, pragas, análise de solo, 
análise de mercados, informações sobre 
insumos, bolsa de valores, informações 
sobre política e questões sanitárias, é 
possível a criação de modelos prediti-
vos cada vez mais inteligentes. Isso é a 
aplicação com forte viés de ferramentas 
e conceitos de Data Science.

Portanto, hoje, temos um verdadeiro 
arsenal, com poderosas ferramentas 

 juststock_CANVA

Há sempre um receio dos profis-
sionais ativos no mercado quando se 
ouve a afirmação de que as máquinas 
substituirão o trabalho humano. Prin-
cipalmente no setor industrial, onde a 
indústria 4.0 já é realidade, o discurso 
da redução de mão de obra tem seu 
outro lado: os empregos continuam, 
o que difere é o modelo de atuação e 
a busca por profissionais qualificados.

Conhecida também como a Quarta 
Revolução Industrial, o conceito 
da indústria 4.0 foi utilizado pela 
primeira vez na Feira Industrial de 
Hannover, na Alemanha, em 2011. 
Tem como premissa, a conexão de 
máquinas, sistemas e pessoas aos 
processos de produção industrial, 
otimizando a personalização dos 
produtos e permitindo a utilização 
mais eficiente de recursos, o que pro-
porciona uma mudança disruptiva na 
forma como as fábricas funcionam.

Segundo dados da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), hoje, no 
Brasil, apenas 1,6% das indústrias 
operam como 4.0 e somente 5% estão 
preparadas para serem consideradas 
indústrias 4.0 até 2030. Porém, 60% 
desse universo terá algum tipo de 
automatização até a próxima década, 
segundo estimativa da consultoria 
Mckinsey.

“Gostaríamos de caminhar a passos 
mais rápidos para essas mudanças, mas, 
estamos limitados por fatores como 
recursos financeiros, importação de 
maquinários e, principalmente, recur-
sos humanos” afirma o coordenador dos 
cursos de Gestão da Produção Industrial 
e Mecatrônica Automotiva do Centro 
Universitário Internacional Uninter, 
Nelson Tadeu Galvão de Oliveira.

O caos da pandemia não foi de todo 
ruim para o setor, onde muitas indús-
trias tiveram que antecipar projetos 
de transformações digitais. O futuro 
da fábrica é aliar o espaço físico de 
produção à tecnologia digital. “Se o 
Brasil deseja entrar para o rol dos pa-
íses tecnologicamente desenvolvidos 
e ter uma indústria atualizada, terá 
que incentivar essa transformação”, 
reforça Oliveira.

Curso de Produção Industrial da 
Uninter é cadastrado pelo Crea

Na última semana, o curso 
superior de Gestão da Produção 
Industrial da Uninter foi cadastrado 
pelo Crea - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia. Com isso, 
o estudante formado pela instituição 
poderá solicitar seu registro profis-
sional junto ao órgão e assim, avaliar 
e emitir pareceres técnicos sobre 
suas atividades, como a ART - Ano-
tação de Responsabilidade Técnica.

A graduação forma um profissio-
nal especialista em processos de 
fabricação, apto a guiar indústrias 
em suas metodologias no aumento 
da produtividade, redução de cus-
tos e certificação da qualidade da 
produção.  Suas funções incluem 
planejar a logística de movimentação 
do produto na indústria, avaliar e 
otimizar fluxos de materiais, layouts 
e linhas de produção de diversos se-
tores, como metalúrgico, mecânico, 
automotivo e de petróleo.

O curso de Produção Industrial 
da Uninter está em atividade desde 
2005 e já entregou ao mercado mais 
de 19 mil profissionais. Atualmente, 
possui cerca de 5 mil alunos ativos 
em todo o Brasil.

Indústria 4.0: qualificação 
profissional tecnológica é requisito 
indispensável para o Brasil avançar

Company Hero busca mais de 
30 candidatos para diferentes 

áreas de atuação
A Company Hero, startup que 

soluciona dores e elimina barreiras na 
jornada de prestadores de serviços e 
PMEs, anuncia a abertura de 33 vagas 
de emprego para diversas áreas de 
atuação, como marketing, desen-
volvimento e tecnologia, comercial, 
design e UX. Apenas no 1º semestre, a 
empresa já dobrou o tamanho do time 
- hoje são 60 funcionários - e pretende 
atingir a marca de 150 colaboradores 
até o fim de 2022.

O crescimento da equipe acom-
panha a alta demanda por soluções 
que a Hero oferece no país, como 
o Escritório Virtual, que registrou 
aumento de 300% no último ano. A 
plataforma permite que um negócio 
funcione de qualquer lugar, sem os 
altos custos e toda a burocracia que 
a locação de um escritório convencio-
nal gera, como aluguel, condomínio 
e contas - uma opção favorável para 
PMEs e prestadores de serviços 
diante da crise econômica causada 
pela pandemia. 

As oportunidades disponíveis na 
startup incluem vagas para home 
office integral - 80% delas - e para 

trabalho presencial nas cidades de 
São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, 
Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, 
Curitiba/PR, Goiânia/GO e Salvador/
BA. 

As posições para pessoas de qual-
quer região são: Head de Marketing; 
Designer Jr - Marketing de Produto; 
Copywriter Pleno - Marketing de 
Produto; Analista Jr de Conteúdo In-
bound; BDR - Business Development 
Representative (3 vagas); Executivo 
de vendas (2 vagas); Executivo de 
vendas Pleno/Sênior; Estagiário de 
Inbound Vendas Inbound; Gerente de 
Contas; Partner Enablement; UX De-
signer; Devops; Desenvolvedor Full 
Stack; Desenvolvedor Python Pleno; 
Desenvolvedor Python Jr; Analista 
Financeiro; Analista Financeiro - 
Contas a Pagar; Analista de Facilities 
e Analista CRM (foco em BI).

Para participar do processo seleti-
vo e consultar todas as informações 
sobre as oportunidades, os candida-
tos - residentes ou não no país - devem 
acessar a página de carreiras no site 
da Company Hero: https://www.
companyhero.com/carreiras


