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Luiz Gonzaga, presidente da Associação Brasileira de Empresas de 
Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre), informa que os avanços 
ocorreram nas seguintes cidades: Anastácio, Bodoquena, Corguinho, 
Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Nova 
Andradina, Paranaíba e Selvíria, no Mato Grosso do Sul; e Água Boa, 
Cláudia, Feliz Natal, Figueirópolis, D’Oeste, Itanhangá, Itaúna, Marce-
lândia, Sinop e Tabaporã, no Mato Grosso. O Programa Lixão Zero, do 
Ministério do Meio Ambiente, juntamente com ações desenvolvidas a 
partir da promulgação do novo Marco Legal do Saneamento, em 2020, 
foram os responsáveis pela melhoria da situação. 

E - Manter cinco substituições
A International Board (Ifab), órgão da Fifa responsável por regular 
as regras do futebol, deu luz verde para que a permissão para cinco 
substituições durante as partidas se torne permanente. A solicitação foi 
realizada durante uma reunião virtual presidida pela entidade máxima 
do futebol. O órgão informou que recebeu uma série de solicitações 
de confederações, associações e ligas para que a regra seja mantida. 
A alteração foi implantada em maio de 2020 por causa da pandemia. 
Como o período de treinamentos foi fortemente afetado e os jogos são 
realizados quase que diariamente, a Ifab decidiu ampliar o número 
tradicional de três substituições para não causar ainda mais problemas 
para o físico dos atletas.  No momento, cada federação é independente 
para aplicar a medida da maneira que quiser (ANSA).

F - Ciências Biológicas 
Entre os dias 25 e 28 de novembro, em formato virtual, acontece o 25º 
Congresso de Biólogos do CRBio-01. O evento reúne Biólogos, Biólo-
gas, estudantes de Ciências Biológicas e a comunidade da Biologia e 
Ciências de todo o Brasil.O evento, que é realizado a cada dois anos, é 
promovido pelo Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (CRBio-01), 
autarquia federal de orientação e fiscalização da profissão de Biólogo, 
com jurisdição nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso. 
Biólogos registrados no CRBio-01 ou nos conselhos de outras regiões 
e estudantes de Ciências Biológicas podem se inscrever gratuitamente 
no site: (https://doity.com.br/25-conbio).

G - Talentos Negros
A Dow está com inscrições abertas para o seu programa de estágio 
“Jump to the Future 2022”. São 40 oportunidades distribuídas nas 
unidades da Dow em São Paulo, Aratu, Breu Branco, Guarujá, Jun-
diaí e Santos Dumont. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 

A - O Mais Poderoso
A Samsung lançou ontem (28), o Galaxy M52 5G no Brasil, o primeiro 
da família Galaxy M compatível com a tecnologia 5G e também o mais 
fino e poderoso M de toda a linha. Vendido exclusivamente na loja on-
line da Samsung, o Galaxy M52 5G conta com um processor de mega 
performance, bateria de 5.000mAh1 de longa duração e uma mega tela 
Super AMOLED Plus com taxa de atualização de 120 Hz, que o maximiza 
para o seu melhor entretenimento e o torna uma opção perfeita para os 
gamers e consumidores que buscam um dispositivo de alta performan-
ce. É um smartphone que coloca a performance em primeiro lugar e 
é ideal para os consumidores que precisam de um smartphone de alta 
capacidade para uso contínuo.

B - Trade como Receita 
Os brasileiros descobriram o trade como forma de complementar a 
renda ou fazer do sobe e desce da bolsa seu ganha pão. A maioria dos 
traders brasileiros entraram no mercado há menos de 5 anos e usam 
os ganhos para compor seu orçamento mensal. É o que demonstra a 
pesquisa Perfil do Trader Brasileiro, realizada pela mesa proprietária 
Axia Investing. O trade representa parte significativa da renda de quase 
65% dos investidores, que declararam que os ganhos correspondem a 
mais de 20% do total do orçamento da casa. Chama a atenção ainda que 
24,7% dos entrevistados contam com as operações como única fonte 
de renda. Apenas 34,43% não contabilizam o dia a dia da bolsa em seu 
orçamento. Saiba mais em: (www.axiainvesting.com.br)).

C - Proprietários de Embarcações 
Assim como já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação e o docu-
mento dos veículos, os documentos de posse obrigatória para conduzir 
embarcações no país irão ganhar uma versão eletrônica. A Carteira de 
Habilitação de Amadores (CHA) e o Título de Inscrição de Embarcação 
(TIE) digitais poderão ser acessados no aplicativo (www.gov.br), dispo-
nível gratuitamente na Google Play e App Store. O projeto da Autoridade 
Marítima Brasileira será desenvolvido em parceria com o Serpro, empresa 
de TI do Governo Federal. Ao final do projeto, será criado um padrão 
nacional de segurança para os documentos de embarcações, veículos 
automotores e de suas respectivas carteiras de habilitação, facilitando 
o dia a dia dos cidadãos e contribuindo para a modernização do país. 

D - Lixões Desativados
Em março, havia 2.632 lixões em atividade no Brasil. Em junho, o núme-
ro foi reduzido para 2.612. Portanto, vinte foram fechados no período. 

de novembro pelo site (https://bit.ly/3jv4ZIH). Com o objetivo de 
ampliar a representatividade em sua equipe, a companhia segue 
priorizando a inclusão e a diversidade em seu processo seletivo, com 
foco principalmente na atração de talentos negros. A estratégia está 
alinhada ao Dow ACTs, compromisso assumido pela Dow há um ano 
que prevê o investimento em ações para combater o racismo estru-
tural e acelerar a equidade racial. 

H - Educação e Renda
A Mind Lab, em parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do 
Instituto de Estudos Avançados da USP, promove o curso “Políticas 
Públicas: Educação e Renda”, totalmente gratuito e online. O objetivo 
do curso, que terá duração de 30 horas e será dividido em 5 módulos 
- com duas aulas cada -, é capacitar gestores e técnicos vinculados aos 
poderes públicos, de secretarias municipais e estaduais, que tratam do 
tema de trabalho, geração de renda e educação para o enfrentamento 
da crise imposta pela pandemia e que aumentou o número de pessoas 
em vulnerabilidade social e econômica. A participação é gratuita e 
deve ser garantida por meio de inscrição online. As aulas acontecem 
às quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, de 3 de novembro a 3 de 
dezembro. Inscrições: (https://conteudo.mindlab.com.br/politicaspu-
blicas-educacaoerenda).

I - Administradoras de Condomínios
Neste momento de incertezas, o 17º Encontro Nacional das Adminis-
tradoras de Condomínios (Enacon) se propõe a apresentar respostas 
diferentes aos questionamentos recorrentes do setor, nos dias 9 e 10 
de nov embro, em formato híbrido (presencial e online). O temário 
supera as questões de administração condominial e tem a ver também 
com o que há de mais atual em termos de gestão. O evento cumpre 
a tradição de atualizar e orientar os agentes do setor, colocando-os 
em contato com o que há de mais avançado em termos de operação 
e gestão. Uma oportunidade para a troca de experiências. Para os 
participantes que escolherem o formato presencial, será oferecida 
testagem PCR. Confira mais detalhes no portal (www.enaconsecovi.
com.br).

J - Centralizando Serviços
Os brasileiros agora têm à disposição vários serviços e informações 
junto à Receita Federal na palma da mão em um único aplicativo. 
O Serpro desenvolveu uma solução que centraliza diversas fun-
cionalidades já oferecidas pelo órgão de forma simplificada para o 
cidadão. O App Receita Federal acaba de ser lançado e está dispo-
nível na App Store e Google Play. Com o aplicativo, o contribuinte 
pode consultar a declaração e a restituição do Imposto de Renda; 
preencher e enviar a declaração; consultar e acompanhar proces-
sos em trâmite na instituição e dados relacionados à pessoa física; 
verificar a quantidade de empregados ativos no eSocial; inscrever 
atividades econômicas; bem como visualizar unidades da RFB. Além 
disso, é possível, ainda, ter acesso a notícias e conteúdos do canal 
da Receita Federal no YouTube.

A nova era do 
profissional de eventos

A onda digital que 
estamos vivenciando 
trouxe uma nova era 
para o profissional de 
eventos

Afinal, todos tiveram 
que se reinventar em 
um mercado onde 

já trabalhavam há anos. A 
pandemia foi um divisor de 
águas para muitas carreiras, 
entretanto o profissional 
de eventos foi um dos mais 
impactados por essa gran-
de transformação. Antes 
da pandemia, já existiam 
eventos online, porém, não 
havia tanta demanda como 
há atualmente. 

As empresas realizavam 
a grande maioria de seus 
encontros, convenções e 
feiras no formato presencial. 
Os produtores de eventos 
precisavam lidar com muitos 
fornecedores, distribuidores 
e equipes gigantescas de 
funcionários. Em meio a 
tudo isso, ele tinha ainda que 
cuidar de todos os pontos 
do evento e ter a certeza de 
que tudo estava muito bem 
alinhado: as necessidades da 
equipe, dos proprietários do 
evento, dos fornecedores e 
dos participantes. 

Ou seja, o produtor pre-
cisava estar atento a tudo, 
o tempo todo, e se relacio-
nar bem com todas essas 
esferas do trabalho. Entre 
as habilidades que esse 
profissional necessitava ter 
era a sociabilidade, boa co-
municação, saber trabalhar 
em equipe, facilidade para 
negociar com fornecedo-
res, clientes, patrocinado-
res e palestrantes, além de 
ser organizado, criativo e 
flexível. 

Porém, com toda a trans-
formação no mercado, que 
aconteceu de forma mais 
acelerada nos últimos dois 
anos, novas habilidades 
passam a ser requisitadas 
para quem coordena even-
tos hoje em dia. Um exem-
plo disso são os modelos 
híbridos que trazem de 
forma simultânea o digital 
e o presencial em uma só 
produção. Esse formato 
requer mais atenção na 

preparação, uma vez que 
exige conhecimento técnico 
dos dois modelos. 

Além disso, é preciso 
que os dois tipos de par-
ticipantes tenham acesso 
aos mesmos conteúdos e 
com experiências diferen-
tes, porém, proporcionais. 
Isso significa que não se 
deve tentar reproduzir as 
experiências do presencial 
no formato online. É neces-
sário pensar em diferentes 
formas de engajar, entreter 
e proporcionar interações 
para os participantes de 
ambos os modelos.

Com essa nova era, quem 
produz eventos precisou 
adotar um perfil mais vol-
tado para o business, onde 
ele precisa entender quem 
são os melhores patroci-
nadores, quais os dados a 
serem analisados e como 
trazer resultados consisten-
tes para o cliente. Hoje, a 
grande maioria dos eventos 
são realizados em platafor-
mas digitais que possuem 
inúmeras funções e possi-
bilidades de combinação. 

Por isso, é necessário 
entender muito mais sobre 
tecnologia e ter ao menos 
um conhecimento inter-
mediário na ferramenta 
que pretende usar, além de 
compreender as funcionali-
dades disponíveis. Também 
é importante saber operar 
as transmissões, subir en-
quetes e planejar lobby. 
Outra habilidade que vem se 
destacando para este novo 
profissional é a possibilida-
de de fazer marketing digital 
e de conteúdo. 

Com a pandemia, esse 
conhecimento se tornou 
extremamente importante 
para a divulgação e pros-
pecção de participantes em 
eventos online. A verdade é 
que as novas características 
exigidas dos profissionais de 
eventos podem ser bastante 
desafiadoras, mas, por ou-
tro lado, agora eles têm a 
tecnologia a seu favor para 
realizar eventos mais asser-
tivos e engajadores.

(*) - É cofundador e CEO da Evnts, 
startup de tecnologia que permite 
a realização e gestão de eventos 

corporativos e digitais de ponta a 
ponta (www.evnts.com.br).

Alexandre Rodrigues (*)

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, disse que os 
estudos para definição do 
modelo de privatização 
do Porto de Santos estão 
perto da conclusão e uma 
consulta pública sobre a 
desestatização deve ocor-
rer ainda neste ano. 

Acredito que no final 
de novembro ou início 
de dezembro, estamos 
soltando os documentos 
para audiência pública”, 
disse Freitas, em seminário 
online sobre Agronegócio, 
promovido pelo banco BTG 
Pactual. 

O modelo para privati-
zação do porto é prepa-
rado pelo BNDES. Freitas 
ressaltou que a proposta 
vencedora do leilão deverá 
aplicar um grande volume 
de recursos para aprimorar 
a infraestrutura em Santos. 
“Estamos falando em R$ 16 
bilhões em investimento”, 
afirmou. 

Entre as obras que de-
vem ser tocadas pela con-
cessionária vencedora está 
aprofundamento do canal 
do porto de 15 para 17 

Os dados indicam uma acomodação na confiança do comércio, 
em meio às incertezas no mercado.
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Em setembro o indi-
cador havia caído 
6,8 pontos e em 

agosto a retração foi de 0,2 
ponto. Em médias móveis 
trimestrais, a queda foi de 
2,3 pontos. 

Segundo o coordenador 
da Sondagem do Comércio 
do FGV Ibre, Rodolpho 
Tobler, os dados indicam 
uma acomodação na con-
fiança do comércio em ou-
tubro, em meio às incertezas 
do mercado.

“O resultado desse mês 
foi influenciado mais uma 
vez pela piora na percepção 
do ritmo de vendas que 
ocorre há três meses con-
secutivos. Por outro lado, 
as expectativas pararam de 

IGP-M acumula 
inflação de 
21,73%

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel do país, registrou 
inflação de 0,64% em outu-
bro. Em setembro, houve 
deflação (queda de preços) 
de 0,64%. Em relação a outu-
bro do ano passado, ocorreu 
recuo da taxa, já que, na-
quela ocasião, o IGP-M teve 
inflação de 3,23%.

Com o resultado, o índice 
acumula inflação de 16,74% 
no ano e de 21,73% em 12 
meses, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), no Rio 
de Janeiro. A alta da taxa de 
setembro para outubro foi 
puxada pelos preços no ata-
cado. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que 
acompanha este segmento, 
teve inflação de 0,53% em 
outubro, ante uma deflação 
de 1,21% em setembro.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) 
também subiu ao passar de 
0,56% em setembro para 
0,80% em outubro. Por 
outro lado, a inflação do 
Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede 
o varejo, caiu de 1,19% em 
setembro para 1,05% em 
outubro (ABr).

Índice de confiança do comércio 
se mantém estável em outubro

O Índice de Confiança do Comércio (Icom), divulgado ontem (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) subiu 0,1 ponto em outubro, ficando em 94,2 pontos

setor registraram queda, 
resultando na virtual esta-
bilidade. Enquanto o Índice 
de Expectativas (IE-COM) 
subiu 3,9 pontos, para 93,3, 
o Índice de Situação Atual 
(ISA-COM) caiu 3,8, para 
95,3 pontos.

De acordo com o instituto, 
o Indicador de Desconforto 
interrompeu a tendência 
positiva dos últimos meses e 
ficou relativamente estável, 
sugerindo que o setor ainda 
encontra dificuldades para 
manter o ritmo de recupe-
ração. O indicador mostra 
a limitação para a melhoria 
dos negócios, como deman-
da insuficiente, acesso ao 
crédito bancário e custo 
financeiro (ABr).

cair, recuperando parte do 
que foi perdido no último 
mês. O cenário para o setor 
ainda se mostra desafiador 
com a confiança do consu-
midor em patamar muito 

baixo, incerteza elevada, 
avanço da inflação e recu-
peração lenta do mercado 
de trabalho”.

No mês, três dos seis 
principais segmentos do 

Consulta para privatizar 
Porto de Santos sai neste ano

metros, a construção de um 
túnel entre Santos e Guarujá 
e diversas outras melhorias 
nos acessos rodoviário e fer-
roviário em torno do porto.

Com a privatização e os 
investimentos, a ideia do 
governo é que Santos se 
torne “o grande hub para 
contêineres da América 
Latina”, disse Freitas. Isso 
deve ser incentivado tam-
bém pela BR do Mar, como 
é chamado o projeto de lei 
de incentivo à navegação 
de cabotagem que tramita 
atualmente no Senado e que 
o governo espera ver apro-

vado em breve, ressaltou 
o ministro.

Freitas confirmou a pre-
visão de que a primeira 
privatização de um porto 
no país, a do Porto do Es-
pírito Santo, ocorra ainda 
no primeiro trimestre 
de 2022. Nesse caso, os 
investimentos privados 
devem ser da ordem de 
R$ 1,6 bilhão. Outro porto 
que está na mira para ser 
privatizado é o de Itajaí, 
em Santa Catarina, que 
deve receber mais R$ 2,8 
bilhões em investimentos, 
segundo o ministro (ABr).

A proposta vencedora do leilão deverá aplicar 
um grande volume de recursos para aprimorar a 

infraestrutura em Santos.
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