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Jorge & Mateus invadem a 
plataforma da Deezer e fazem 
a curadoria do canal Sertanejo

Na próxima terça-
feira, dia 18 de maio, 
o mundo celebra o 
Dia Internacional dos 
Museus, data que des-
taca à cada ano um 
tema específico para 
reflexão, sob coorde-
nação do Conselho 
Internacional de Mu-
seus. 

Em 2021, o tema 
aborda: “O Futuro dos 
Museus: Recuperar 
e Reimaginar”. E a 

Colli Books, sempre 
atenta aos assuntos 
culturais e educativos, 
apresentará aos leito-
res o recém-lançado 
livro infantil ‘Incêndio 
no Museu’, assinado 
pela renomada autora 
brasileira Isa Colli. O 
livro resgata de forma 
lúdica para as crian-
ças a história de um 
importante patrimônio 
histórico cultural: O 
Museu Nacional.

“Está tudo em paz”, 
com certeza é uma fra-
se que os brasileiros 
gostariam de ouvir mais 
em seu dia a dia. Quase 
como resultado do mo-
mento em que vivemos, 
o mais novo álbum de 
Jorge & Mateus busca 
trazer uma mensagem 
positivista para seus fãs. 
Pensando nisso, a dupla, 
em uma ação exclusiva 
conjunta com a Deezer, 
passa a comandar o ca-
nal sertanejo, atuando 
na curadoria das princi-
pais playlists com tudo 
que eles mais gostam e 
a dupla também fica em 
destaque em todos os 
módulos do canal duran-
te uma semana. 

Além disso, os artistas 
também encabeçam o 
novo capítulo do Faixa 
a Faixa, projeto original 
da Deezer, onde eles 

contam curiosidades e 
detalhes dos bastidores 
das gravações de seu 
lançamento. Intitulado 
Tudo em Paz, o disco foi 
gravado em setembro de 
2020 no interior de Goiás, 
na cidade de Pirenópolis, 
e contando com 15 faixas, 
o projeto foi realizado em 
dois locais diferentes, “um 
deles foi um casarão, de 
época, foi o lugar onde a 
gente colocou a banda, 
com bateria e tudo mais 
e o outro foi embaixo de 
um pequizeiro, onde a 
gente usou uma pegada 
mais acústica, mais light”, 
afirma a dupla. 

Segundo eles, a es-
colha pelo nome da pri-
meira faixa, que também 
intitula o álbum, ganhou 
tal destaque pela sen-
sação que tais palavras 
causam: “É legal falar 
para as pessoas que 

está tudo em paz, você 
se sentir em paz e re-
almente tudo estar em 
paz”. Em seguida, eles 

Dupla lança também faixa à faixa exclusivo com todos os segredos e 
detalhes do novo disco, “Tudo em Paz”

ressaltam que o disco 
está eclético e propõe 
ao ouvinte uma jornada 
por todas...                      Página 03

18 de Maio: Dia Internacional 
dos Museus
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Ritmo de admissões nos pequenos 
negócios mineiros cai em março

Consumo de livros 
digitais aumenta 

na pandemia; veja 
quais foram os 

mais lidos 

A pandemia acelerou a ade-
são dos brasileiros por livros 
digitais, o que já era tendência 
em outros países. De março a 
maio de 2020, houve um au-
mento de 154% no consumo 
de livros digitais de não-ficção 
e, de junho a agosto, 227% de 
nas vendas de e-books infantis 
e juvenis. Os dados são da 
Nielsen Bookscan, que realiza 
o monitoramento de vendas de 
livros em mais de 10 países, 
incluindo o Brasil. Um aplicativo 
que condensa livros que podem 
ser lidos ou ouvidos cresceu 
66% no número de usuários e 
foram 2 milhões de leituras no 
primeiro ano de pandemia. 

Esse crescimento, regis-
trado pelo aplicativo 12min, 
que disponibiliza um acervo 
de mais de 2 mil obras de 
não-ficção em três idiomas 
(português, inglês e espanhol), 
também fez a empresa lançar 
mais de 800 obras resumidas 
desde o início do ano passa-
do. “Além dos microbooks em 
texto, também oferecemos 
em formato de áudio, o que 
facilita muitos usuários que 
têm menos tempo. O principal 
diferencial dos audiobooks é 
a experiência de mãos livres. 
Com o audiobook, a pessoa 
pode estar no carro, fazen-
do uma atividade física, por 
exemplo, e vai poder ouvir, 
aprender e se autodesenvol-
ver. Já com livros, sejam físi-
cos ou online, é preciso parar e 
dar uma atenção total”, explica 
Guilherme Mendes, CEO da 
empresa. 

Os microbooks disponíveis 
no 12min são divididos em cate-
gorias, como negócios, marke-
ting, liderança, biografias, entre 
outros. “Notamos uma procura 
na busca por conteúdos de 
autoajuda e desenvolvimento 

pessoal, o que reflete totalmen-
te no impacto que a pandemia 
gerou em todos nós. Queremos 
oferecer não só entretenimento, 
mas também autoconhecimen-
to, aproveitando o tempo livre 
que mais pessoas estão tendo 
em casa”, afirma Mendes. 

Outro ponto notado pela 
equipe do aplicativo é que mui-
tos usuários não tinham o há-
bito da leitura e começaram a 
introduzir nas suas rotinas após 
terem consumido os resumos do 
12min. De acordo com um levan-
tamento realizado pelo Instituto 
Pró-Livro em parceria com o Itaú 
Cultural, entre outubro de 2019 
e janeiro de 2020, apenas 52% 
dos brasileiros realizavam lei-
turas. A média de livros inteiros 
lidos em um ano é de 4,2 livros 
por pessoa. “Temos muitos re-
latos que as pessoas acabaram 
comprando livros físicos para 
ler logo após terem consumido 
nossos conteúdos. E esse é o 
nosso maior objetivo: estimular 
a leitura e o autoconhecimento”, 
conclui Mendes. 

Os microbooks mais lidos 
em 2020 no app 12min: 

• O Poder do Hábito, de 
Charles Duhigg 

• Os Segredos da Mente 
Milionária, T. Harv Eker 

• Como Fazer Amigos e 
Influenciar Pessoas, de Dale 
Carnegie 

• Mindset, de Carol Dweck 
• Pai Rico Pai Pobre, de Robert 

Kiyosaki e Sharon L. Lechter 
• A Sutil Arte de Ligar o F*da-

se, de Mark Manson 
• Steve Jobs, de Walter 

Isaacson 
• As Armas da Persuasão, de 

Robert Cialdini 
• Quem Mexeu no Meu Quei-

jo?, de Spencer Johnson 
• A Arte da Guerra, de Sun 

Tzu   

Saldo de empregos no segmento cai 47% em relação a fevereiro

De março a maio de 2020, houve um 
aumento de 154% no consumo de 

livros digitais de não-ficção

O saldo de empregos 
nos pequenos negó-
cios mineiros em mar-
ço, apesar de positivo 
(17.346 vagas) caiu 
47% em relação a fe-
vereiro (32.988 vagas). 
O segmento respondeu 
por quase metade das 
vagas geradas em todo 
o estado em março. É 
o que mostra o levan-
tamento feito pelo Se-
brae Minas com base 
nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Ca-
ged). 

Embora o saldo de 
empregos tenha se 
mantido positivo em 
março ,  houve  uma 
queda de 8% na taxa 
de admissões e um 
aumento de14% na 
taxa de demissões em 
relação a fevereiro. 
O resultado confirma 
a queda no índice de 
confiança do setor em 
março, apontado pela 
pesquisa Iscon, do Se-
brae Minas.  

“A inversão da curva 
de crescimento das 
taxas de admissão e 
demissão pode indi-
car uma tendência de 
queda da at iv idade 
econômica nos próxi-
mos meses, por conta 
da paralização de boa 
parte das atividades 
em razão da pande-
mia”, avalia a analista 
da Unidade de Inteli-
gência Empresarial do 
Sebrae Minas Gabriela 
Martinez.

Em janeiro e fevereiro, 
os pequenos negócios 
mineiros registraram 
uma taxa de crescimen-
to das admissões de 
14% e 17%, respecti-
vamente, em relação 
aos meses anteriores. 
Já a taxa de demissões 
vinha no sentido oposto, 
com quedas de 3% e 4% 
naqueles meses. “Abril 
deve refletir melhor essa 
tendência negativa, já 
que a suspensão das 
atividades foi mantida ao 
longo de praticamente 
todo o mês”, completa 
a analista.

O levantamento do 
Sebrae mostra que 
quase oito em cada 10 
vagas geradas pelos 
pequenos negócios mi-
neiros em março foram 
ocupadas por homens e 
mais de 40% por jovens 
entre 18 e 24 anos. 
Mais de 60% dos ad-
mitidos tinham o Ensino 
Médio completo.

Desempenho dos 
setores, atividades e 

municípios
Os pequenos negó-

cios do setor de Ser-
viços foram as que 
apresentaram o melhor 
saldo de vagas (6,5 
mil) em março, uma 
queda superior a 30% 
em relação a fevereiro. 
Comércio, Indústria e 
Construção Civil apa-
recem prat icamente 
empatados, com um 
saldo aproximado de 3 
mil vagas cada. 

Entretanto, as micro 
e pequenas empresas 
(MPE) do Comércio e 
da Indústria apresen-
taram a redução mais 
expressiva no saldo 
de vagas em relação a 
fevereiro, em torno de 
60%. A Agropecuária 
foi o único setor a apre-
sentar crescimento no 
saldo de vagas em mar-
ço (2 mil), em relação a 
fevereiro (1 mil). 

As atividades liga-
das a transporte de 
carga, construção de 
edifícios e comércio 
varejista de produtos 
farmacêuticos foram 
as que tiveram o me-
lhor saldo de empregos 
gerado pelas MPE em 
março.

Belo Horizonte foi 
o segundo município 
do país com o maior 
saldo de empregos nos 

pequenos negócios em 
março (1,8 mil), atrás 
apenas do Rio de Ja-
neiro (3,3 mil). A capi-
tal, seguida por Betim, 
Contagem, Passos e 
Araguari são as que 
registraram o maior 
saldo de empregos no 
estado naquele mês.

Juliana Campos Sil-
va

   Assessora de im-
prensa

   Sebrae Minas – Re-
gional Sul

   (35) 99204-0098
   Rua Dr. Sette 

Câmara,75
   Luxemburgo - Belo 

Horizonte/MG
   (31) 3292-8660 

   www.prefacio.com.
br              

     Confira o jeito 
Prefácio de fazer em 

nosso novo site

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE

Convocamos, através de seu Presidente e no uso de suas atribuições, os membros da Sociedade Brasileira 
de Eubiose, para a reunião de assembleia  geral extraordinária, que se realizará no dia 23 DE MAIO DE 2021, 
às 9h30 em primeira convocação, e 10h em segunda convocação  sendo realizada com qualquer número, 
em sua sede localizada na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, na Av. Getúlio Vargas, n° 481, 
com inscrição no CNPJ sob número 24.826.166/0001-20, com as seguintes Ordens do dia:

a) Regularização da criação de seu Departamento na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, 
localizado na Alameda São Caetano, n° 60 -  Bairro Jardim, onde já possui inscrição de Filial no CNPJ sob 
número 24.826.166/0007-15;

b) Regularização de documentos e ratificação de todos os Atos praticados pelo atual administrador do 
Departamento de Santo André - SP, desde 1° de março de 1993.

O presente Edital será afixado no mural em local visível e com antecedência de 08 (oito) dias na sede da 
SBE, localizada na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, na Av. Getúlio Vargas, n° 481 e será 
publicado em jornal de circulação local.

São lourenço, 14 de maio de 2021.

Helio Jefferson de Souza
Presidente
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Regional Jorge & Mateus invadem a 
plataforma da Deezer e fazem a 

curadoria do canal Sertanejo

GeraisGerais

As expectativas 
do consumidor e 
a cadeia de valor 

no varejoDupla lança também faixa à faixa exclusivo com todos os segredos e deta-
lhes do novo disco, Tudo em Paz

taque pela sensação que 
tais palavras causam: “É 
legal falar para as pesso-
as que está tudo em paz, 
você se sentir em paz e 
realmente tudo estar em 
paz”. Em seguida, eles 
ressaltam que o disco 
está eclético e propõe ao 
ouvinte uma jornada por 
todas as referências que 
formam sua sonoridade. 

O resultado não poderia 
ser melhor para a dupla, 
que poderia até ter deixado 
um gostinho de quero mais 
para os fãs. Entretanto, 
graças a uma colaboração 
com a Deezer, Jorge & Ma-
teus comandam um takeo-
ver no canal de sertanejo, 
preparando uma série de 
indicações e playlists ex-
clusivas para que aqueles 
que já admiram o trabalho 
deles possam conhecer 
um pouco mais sobre o que 
mais ouvem, suas referên-
cias e artistas favoritos. 

Dentre as playlists com 
curadoria especial estão: 
Vem Pro Sertanejo, os 
maiores hits do sertanejo; 
Top 50 Sertanejo, os 50 
maiores artistas sertane-
jos do momento; Festa 
Sertaneja, a trilha sonora 
sertaneja perfeita para 
festa; Sertanejo Apaixo-
nado, as músicas serta-
nejas mais apaixonadas 
do momento; e Parceria 
Sertaneja, as melhores 
parcerias sertanejas do 
momento. 

Ficou curioso para ou-
vir mais histórias dos bas-
tidores das gravações e 
a história de cada faixa 
desse duo incrível? Clique 
aqui e veja este conteúdo 
exclusivo da Deezer. 

Sobre a Deezer 

A Deezer conecta 16 
milhões de fãs de música 
ativos mensalmente de 

 “Está tudo em paz”, 
com certeza é uma frase 
que os brasileiros gosta-
riam de ouvir mais em seu 
dia a dia. Quase como 
resultado do momento em 
que vivemos, o mais novo 
álbum de Jorge & Mateus 
busca trazer uma mensa-
gem positivista para seus 
fãs. Pensando nisso, a 
dupla, em uma ação ex-
clusiva conjunta com a 
Deezer, passa a coman-
dar o canal sertanejo, 
atuando na curadoria das 
principais playlists com 
tudo que eles mais gos-
tam e a dupla também fica 
em destaque em todos os 
módulos do canal durante 
uma semana. 

Além disso, os artistas 
também encabeçam o 
novo capítulo do Faixa a 
Faixa, projeto original da 
Deezer, onde eles contam 
curiosidades e detalhes 
dos bastidores das grava-
ções de seu lançamento. 
Intitulado Tudo em Paz, 
o disco foi gravado em 
setembro de 2020 no in-
terior de Goiás, na cidade 
de Pirenópolis, e contando 
com 15 faixas, o projeto foi 
realizado em dois locais di-
ferentes, “um deles foi um 
casarão, de época, foi o lu-
gar onde a gente colocou a 
banda, com bateria e tudo 
mais e o outro foi embaixo 
de um pequizeiro, onde a 
gente usou uma pegada 
mais acústica, mais light”, 
afirma a dupla. 

Segundo eles, a esco-
lha pelo nome da primeira 
faixa, que também intitula 
o álbum, ganhou tal des-

todo o mundo com mais 
de 73 milhões de faixas 
e 70 milhões de faixas 
HiFi. Disponível em 180 
países em todo o mun-
do, a Deezer dá acesso 
imediato ao mais diverso 
catálogo de streaming 
de música em qualquer 
dispositivo. A Deezer é 
o único serviço de stre-
aming de música com 
Flow, uma trilha sonora 
personalizada com suas 
músicas mais queridas 
e novas recomendações 
baseadas em dados al-
goritmos e nas sugestões 
dos nossos editores de 
música. Baseado em um 
algoritmo proprietário in-
tuitivo e criado por pesso-
as que amam música, é o 
único lugar para ouvir as 
suas músicas em uma tri-
lha sonora ilimitada com 
novas descobertas sob 
medida para você. De-
ezer está disponível no 
seu dispositivo preferido, 
incluindo smartphone, ta-
blet, PC, laptop, sistema 
de home sound, sistema 
de áudio multimídia em 
carros, Smart TV ou con-
sole de videogames. 

Fazendo a  mús ica 
acontecer desde 2007, 
a Deezer é uma empresa 
de capital fechado, com 
sede em Paris e escri-
tórios em São Paulo, 
Londres, Berlin, Miami, 
Dubai e em outros lu-
gares do mundo. Dee-
zer está disponível com 
download gratuito para 
iPhone, iPad, Android e 
Windows ou na web em 
deezer.com  

64,8% dos Brasileiros que fazem Home Office pretendem 
continuar trabalhando de casa pós pandemia, diz pesquisa

Diante do início da pandemia, 
todas as evidências dos últimos 
meses sugerem que estamos 
testemunhando a evolução do va-
rejo tradicional para um comércio 
voltado para o consumidor. Nesse 
novo formato, cada vez mais, as 
expectativas do cliente ditam o 
modelo, a demanda molda a ca-
deia de valor e as empresas volta-
das para o consumidor oferecem 
produtos e serviços sem terem 
antes passado pela tradicional 
abertura de uma loja. 

Nesse cenário de um comércio 
voltado para o consumidor, os 
varejistas tradicionais ainda muito 
posicionados em lojas físicas irão 
competir com empresas que fazem 
uso intensivo de dados e tecnologia 
para otimizarem seus processos e 
operações. Em alguns casos, o 
único denominador comum entre 
eles será o fato de venderem 
produtos e serviços. As empresas 
baseadas em lojas irão competir 
com marcas exclusivamente digi-
tais e híbridos semelhantes. 

É claro que as mudanças relacio-
nadas à pandemia nas expectati-
vas dos consumidores têm influen-
ciado as decisões dos modelos de 
negócios para muitos varejistas. 
A necessidade tática imediata na 
pandemia era mudar o caminho 
para a compra e criar ou expan-
dir as possibilidades de comprar 
online e retirar onde fosse mais 
conveniente ao cliente, sendo loja 
própria ou qualquer outro local. 

A experiência do cliente também 
exigiu foco urgente na pandemia, 
mas em muitos casos isso conti-
nua sendo um trabalho em anda-
mento. Na verdade, parece haver 
um reconhecimento de que, de 
modo geral, os clientes ainda não 
estão totalmente satisfeitos com 
as experiências omnichannel (uso 
simultâneo e interligado de todos 
os canais de comunicação) e 
digital que estão recebendo hoje. 
Expectativas não atendidas sobre 
entregas e atendimento também 
estão criando desafios para o 
setor, sendo estes os principais 
motivos de reclamações por parte 
dos clientes. 

Durante a recente Elevate Con-
ference, realizada na Índia, o 
diretor de informática da Target, 
Mike McNamara, falou sobre os 
desafios de proporcionar aos clien-
tes uma experiência excepcional 
e consistente em ativos físicos e 

digitais. Para a Target, a resposta 
foi construir os próprios sistemas, 
recursos e ferramentas para com-
binar essencialmente todos os 
dados do cliente em um só lugar. 
McNamara admitiu ainda que essa 
estratégia pode não ser prática 
para varejistas com orçamentos de 
tecnologia da informação menores. 
Para muitos, as parcerias podem 
oferecer um caminho mais viável 
e adequado no curto prazo. 

Vários varejistas também estão 
falando sobre como utilizam a fer-
ramenta de análise de dados para 
priorizar os investimentos e recursos 
dos clientes durante os lockdowns. 
Eles permanecem profundamente 
focados em garantir que os consu-
midores mais valiosos e vulneráveis 
sejam atendidos adequadamente 
durante a crise. E estão aproveitan-
do rapidamente os dados deles e os 
recursos analíticos para fazer isso. 
Importante ressaltar que apesar de 
fundamental, a utilização dos dados 
deve ser feita de forma ética e cor-
reta, respeitando a privacidade dos 
consumidores e estando totalmente 
alinhados com as diretrizes contidas 
na LGPD. A indústria também está 
notando e percebendo o impacto 
na experiência do cliente daque-
les que, presumivelmente, foram 
considerados de menor prioridade. 
A conexão entre o propósito e a 
evolução do mercado de comércio 
para o consumidor é clara. 

A paisagem também está sendo 
transformada pela mudança de 
expectativas da geração Baby 
Boomer que se refere às pessoas 
nascidas entre as décadas de 40 
e 60. Durante toda a pandemia, 
eles permaneceram os mais está-
veis financeiramente. No entanto, 
também são os mais preocupados 
com os riscos da covid-19 para a 
saúde. A adoção de canais digitais 
representa uma grande mudança 
nos padrões de compra para um 
grupo importante. Os varejistas 
continuam lutando contra as impli-
cações, a escala e o ritmo dessa 
mudança. Esses consumidores 
não têm sido tradicionalmente o 
foco das campanhas de marketing 
digital e iniciativas de melhoria 
da experiência do cliente. Muitos 
varejistas agora estão exploran-
do como podem reequilibrar a 
alocação de capital e atualizar as 
estratégias de marketing digital 
para atender as necessidades 
desse grupo e dos demais. 

Fernando Gambôa

 São Paulo, 12 de maio de 2021 
- O Brasil chega aos 14 meses de 
quarentena, e o brasileiro teve que 
se reinventar e realizar uma série de 
adaptações no seu dia a dia, adotando 
uma postura de mais cuidados com 
essa nova rotina imposta, tanto no âm-
bito mental como no físico. Pensando 
nisso, a Hibou - empresa de monito-
ramento de mercado e consumo - fez 
um estudo que revela como serão 
os hábitos e comportamentos com a 
vacinação e o fim do isolamento. 

“De forma geral, muitos hábitos 
bacanas serão mantidos assim que 
tudo isso terminar. Estamos de fato 
vivendo de uma maneira diferente e, 
para uma boa parte dos brasileiros, 
as compras pela internet continuará 
sendo muito utilizada. A saúde física 
e mental seguem com peso maior 
nas prioridades do dia a dia, assim 
como a interação maior com a família 
e pessoas que amamos. Empatia e 
ajuda ao próximo devem se manter 
presentes, já que 98,8% das pes-
soas que doam cestas básicas vão 
manter essa iniciativa após a fase 

de isolamento.”, explica Ligia Mello, 
sócia da Hibou, e responsável pela 
coordenação da Pesquisa.  

O home office foi uma grande 
mudança comportamental no novo 
normal dos brasileiros, 57,7% dos 
entrevistados trabalham em casa e 
64,8% deles deve manter o mesmo 
regime de trabalho no futuro. Uma 
parte de 81,1% fica grudado no ce-
lular o dia todo e, desse total, 72% 
pretende manter o hábito. 

As atividades e ferramentas 
digitais de integração social, princi-
palmente no trabalho e na hora de se 
distrair, foram desde o início e ainda 
são importantíssimas para a saúde 
mental da população nesses tempos 
difíceis. 

Dos 80,6% que se divertem com 
amigos no whatsapp, 97,8% conti-
nuará brincando nos grupos. Para 
eventos online de lazer e negócios 
(56,2%), reuniões virtuais (57,5%) 
e reuniões de família pela internet 
(39,3%), respectivamente, o valor 
de continuidade dessas atividades é 
84,3%, 83,4%, 63,5%. 

“Foi muito interessante para nós 
observar como o brasileiro conseguiu 
se adaptar ao momento difícil e con-
seguiu compor uma rotina com hábitos 
antigos ajustados à necessidade de 
reclusão, e, agora, a grande maioria 
têm tudo para continuar fazendo parte 
do nosso dia a dia. Basta olhar para 
as altas porcentagens que medem 
a intenção comportamental de man-
ter essas atividades assim que for 
anunciado o fim da pandemia. Novos 
hábitos, é claro, também continuam, 
como as compras de mercado pela 
internet ou apps. Aprendemos muito 
e optamos por manter o que nos deu 
mais facilidade na rotina ou resgatou 
atividades pessoais.”, acrescenta, 
Ligia. 

Muitos sentem falta de sair de 
casa aos finais de semana para pas-
sear e fazer compras. Com toda essa 
mudança, a compra pela internet se 
tornou a salvação para os varejistas 
sobreviverem de portas fechadas e, 
é claro, para que os consumidores 
possam ter acesso aos produtos 
de interesse. Dos 72,4% que fazem 

compras em redes de varejo online, 
95,6% continuarão no mesmo pro-
cesso, assim como os que conso-
mem roupas e sapatos pela internet, 
dos 68,5% que possuem o hábito, 
90,9% devem seguir com o mesmo 
estilo de compra. A grande mudança 
ficou com o mercado, já que aqui 
esse é um jeito totalmente novo de 
fazer compras e, dos 44,4% que já 
adotaram essa modalidade, 80,2% 
continuam da mesma forma com o 
fim da pandemia. 

A saúde física e mental tem um 
peso ainda maior quando toda a 
população mundial encontra-se em 
isolamento social por mais de um ano. 
No Brasil, a pesquisa também mostrou 
que, com índice de continuidade acima 
de 90%, no cenário pós pandemia, 
ainda serão hábitos atividades como 
exercício físico ao ar livre (58,9%), 
tomar vitaminas diariamente (58,3%), 
meditação (28,2%) e faxina residencial 
(91,6%). Dormir mais (74%) e usar 
álcool gel diariamente (96,4%), conti-
nuará firme no dia a dia para 82,9% e 
88,5%, respectivamente. 

Uma maioria de 98,5% utiliza 
máscara em locais públicos fecha-
dos, mas apenas 60,7% continuará 
usando com o fim da pandemia. 
Metade dos entrevistados praticam 
exercícios em casa e 76,8% deve 
manter o costume. 

No setor de cultura, para ativida-
des que precisam ser feitas fora de 
casa, o cenário não é dos melhores. 
Apesar de ser uma fatia pequena dos 
que possuem o hábito de realiza-las 
de acordo com o novo normal, ou 
seja, de maneira online, como visitar 
museus (21%), assistir à peças de 
teatro (16,2%) e fazer cursos (64,2%), 
em todos os três casos, mais da me-
tade continuará com a prática sem 
cair de casa. 

Os números são bons para o 
streaming. Dos que assinam três ou 
mais serviços (41,9%), 79,5% deve 
continuar com as assinaturas. Outras 
atividades devem se manter forte com 
o fim da pandemia, é o caso dos que 
leem livros e revistas (99%), dos que 
fazem maratona de seriados (96,8%), 
jogam pelo celular (94,2%), ouvem 

podcasts (93,8%) e jogam games de 
console (88,85). 

Estar em casa, mesmo com as 
necessidades e os desafios do dia a 
dia, nos fez nos conectar mais com o 
nosso interior e famílias. A promessa 
do brasileiro nessa área é a de man-
ter todo esse ganho com o fim da 
pandemia. Para os que separam um 
tempo maior para a família (96,5%), 
se conectaram mais com pais e 
filhos (90,5%), realizaram pequenos 
reparos domésticos (79,9%), reser-
varam um tempo maior para hobbies 
(83,1%) e fizeram trabalhos manuais 
(58%), para todos esses, o índice de 
continuação desses hábitos ficou aci-
ma dos 90%. O cenário oposto ficou 
com as aulas híbridas das crianças, 
dos 35,5% que mantém essa rotina, 
apenas 52,1% seguirá o mesmo 
regime. 

Um total de 2.824 brasileiros 
respondeu a pesquisa de forma di-
gital, entre 25 e 31 de abril de 2021, 
garantindo resultado com 1,84% de 
margem de erro. A pesquisa engloba 
todo o Brasil, níveis de renda ABCD 
e todas as faixas etárias. 
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União Europeia junta-se a ONGs 
brasileiras e paraguaia em prol 

do Cerrado
Projeto de quatro anos visa desenvolver soluções inteligentes para o clima 

que possam ser aplicadas também em outras paisagens de savana ao redor do mundo 
Um projeto de dimensões 

transnacionais: esse é o CERES, 
iniciais de Cerrado Resiliente e 
também nome da deusa grega da 
fertilidade, que está unindo a União 
Europeia e organizações não 
governamentais do Brasil e Para-
guai, como ISPN, WWF-Brasil e 
WWF-Paraguai, com coordenação 
do WWF-Holanda. O nome não 
poderia ser mais apropriado para 
uma iniciativa que visa fortalecer a 
conservação da paisagem de for-
ma inclusiva, valorizando um mo-
delo econômico mais sustentável 
integrando as populações locais, 
de um bioma que ocupa mais de 
2 milhões de quilômetros quadra-
dos no Brasil, Paraguai e Bolívia. 
Para tanto, o CERES concentrará 
recursos humanos e financeiros 
em uma única direção: encontrar, 
testar e alavancar soluções de 
convívio entre diferentes modelos 
e escalas dentro da paisagem na 
qual se inserem e que possam ser 
replicadas em outras savanas ao 
redor do mundo. 

“A perspectiva de integrar 
comunidades e suas atividades 
econômicas à paisagem passa 
pelas três áreas eleitas como 
prioridade pela União Europeia: ali-
mentação, biodiversidade e clima. 
E quando olhamos para o planeta, 
o Cerrado sul-americano tem um 
peso significativo em todas elas”, 
explica o Embaixador Ignacio 
Ybanez, chefe da Delegação da 
União Europeia no Brasil. “Trata-se 
de um bioma que exige muitas e 
diferentes soluções para que seu 
desenvolvimento seja inclusivo, de 
baixo carbono e sustentável e para 
que haja maior conscientização 
nacional e internacional sobre sua 
importância”, ressalta. 

O foco em modelos produtivos 
de baixo carbono justifica-se: o 
Cerrado detém vastos estoques 
de carbono, principalmente no 
subsolo: aproximadamente 13,7 
bilhões de toneladas. O processo 
de conversão do bioma impediria, 
por exemplo, o cumprimento dos 
compromissos internacionais do 
Brasil nas Convenções do Clima 
e de Biodiversidade. 

O ponto de partida do CERES 
é um olhar abrangente, que vai 
além das grandes plantações 
de soja, milho e algodão e inclui 
modos de produção e populações 
que hoje têm pouca visibilidade, 
apoio técnico e proteção de polí-
ticas públicas. Além disso, ele se 
estende para além das fronteiras 
brasileiras: “As pessoas geralmen-
te não relacionam o Cerrado com 
o Paraguai, no entanto, embora 
numa proporção menor, o bioma 
está presente. Com este projeto 
pretendemos tornar visível esta 
ecorregião e a sua importância, 
bem como contribuir juntamente 
com o Brasil para um modelo de 
desenvolvimento inclusivo” diz 
Patricia Roche, ponto focal técnico 
do WWF-Paraguai. 

Segundo o Censo Agropecuário 
Brasileiro de 2006, 69% de todas 
as propriedades rurais do bioma 
pertencem a pequenos agriculto-
res. Além disso, o Cerrado abriga 
inúmeros grupos indígenas e mi-
lhares de comunidades locais que 
dependem de sua biodiversidade 
para sua subsistência. Nas áreas 
de transição do norte do Paraguai, 
o Cerrado é território ancestral de 

populações Ayoreo em isolamento 
voluntário. De acordo com levanta-
mento recente realizado por ISPN 
em parceria com IPAM e Rede 
Cerrado, existem 3,5 mais comu-
nidades tradicionais no Cerrado do 
que indicam os dados oficiais, que 
contam apenas 83 comunidades 
indígenas no bioma. Todos esses 
grupos são fundamentais para a 
segurança alimentar, respondendo 
pela produção dos principais pro-
dutos alimentícios da dieta básica, 
já que os grandes produtores estão 
focados em uma produção menos 
diversa. 

Esse lado não tão conhecido 
do Cerrado produz uma grande 
variedade de produtos, incluindo 
aqueles relacionados com a so-
ciobiodiversidade, incluindo frutas, 
castanhas, fibras, mel, flores e 
artesanato. “Apoiar essas famí-
lias permite a manutenção de um 
mosaico de paisagens, incluindo a 
conservação da vegetação nativa, 
além de melhorar a segurança 
alimentar e aumentar a geração 
de renda com base na produção 
sustentável, e reduzindo a migra-
ção para áreas urbanas”, comenta 
Isabel Figueiredo, coordenadora 
do Programa Cerrado e Caatinga 
no ISPN. 

ESTRUTURA 
Com duração prevista de quatro 

anos, o projeto foi estruturado em 
três eixos complementares e que 
se fortalecem mutuamente, promo-
vendo: 1) agricultura sustentável 
e sistemas alimentares ide baixo 
carbono; 2) conservação por meio 
do uso sustentável da sociobiodi-
versidade e do fortalecimento das 
áreas protegidas; 3) fortalecimento 
de políticas públicas e privadas e 
práticas de segurança hídrica e 
alimentar, manejo sustentável da 
paisagem e redução da conversão 
de ecossistemas. “Na prática, o 
CERES será um grande laboratório 
socioambiental, identificando e tes-
tando soluções com potencial de 
serem disseminadas para outras 
localidades além daquelas onde 
incidiremos diretamente”, explica 
Carolina Siqueira, Coordenadora 
de Conservação do WWF-Brasil. 
“Ao fim do projeto esperamos 
deixar um legado permanente de 
desenvolvimento sustentável e in-
clusivo para o Cerrado”, conclui. 

A implementação do projeto 
a está baseada em uma aborda-
gem integrada da paisagem com 
plataformas multi-stakeholders, 
instrumentos de participação social 
e o aprimoramento de mecanismos 
técnicos e financeiros de recupe-
ração ambiental. Essas redes dis-
seminarão boas práticas agrícolas, 
dando mais robustez a cadeias 
de valor da sociobiodiversidade, 
com foco e no fortalecimento de 
políticas e sistemas de gestão de 
recursos hídricos e fundiários. 

O CERES também visa apoiar 
a redução do desmatamento 
no Cerrado, o que significa que 
também haverá interlocução com 
produtores de maior escala para 
soluções mais sustentáveis para 
a ampliação de área produtiva 
através da reabilitação de áreas 
degradadas, para reduzir a pres-
são por mais conversão de vege-
tação nativa. 

O TAMANHO DO DESAFIO 

O Cerrado se depara com uma 
contradição: os próprios recursos 
ambientais que fundamentam a 
produtividade agrícola não são 
valorizados, criando um cenário 
em que é mais vantajoso no curto 
prazo converter a terra para uso 
econômico do que protegê-la. A 
pressão pela produção de com-
modities fez com que o bioma se 
tornasse uma das maiores e mais 
ativas frentes de desmatamento 
do mundo. Na última década, o 
Cerrado sofreu com taxas de des-
matamento mais elevadas do que 
a Amazônia. No acumulado dos 
últimos 50 anos o Cerrado perdeu 
mais da metade de sua vegetação 
original, com sua biodiversidade 
ameaçada pela perda e fragmen-
tação de habitat. 

Embora a expansão da agri-
cultura no Cerrado tenha tido um 
impacto positivo na economia 
brasileira nas últimas décadas, os 
efeitos negativos sobre o meio am-
biente e as comunidades locais já 
são sentidos há muito tempo tam-
bém. A mudança no uso da terra 
com conversão para monocultura 
ou pasto causou fragmentação da 
paisagem, degradação ambiental 
e deslocamento e isolamento das 
comunidades rurais. 

As práticas agrícolas de mo-
nocultivos diminuem a capacidade 
de infiltração do solo, causando 
erosão e aumentando o escoa-
mento das águas pluviais, levando 
sedimentos e poluentes aos cursos 
d’água. O assoreamento dos cur-
sos de água agrava a escassez 
de água durante a estação seca 
e contribui para inundações du-
rante a estação chuvosa. Várias 
comunidades locais viram seus 
cursos d’água secarem ou serem 
contaminados. 

A produção em monocultura 
também leva à perda de varie-
dades de sementes de culturas 
tradicionais e à erosão genética. 
Alterações no ciclo hidrológico já 
foram atribuídas a uma sequência 
de anos com extensos incêndios 
florestais e o desmatamento tem 
exacerbado a estação seca. 

Muitos territórios tradicionais 
estão rodeados por monocul-
turas, com quem concorrem no 
acesso aos recursos naturais dos 
quais tradicionalmente dependem. 

Como resultado, além de outros 
processos como a contaminação 
do solo e da água, a especulação 
fundiária e a falta de infraestrutura 
e de acesso à saúde e educação, 
a emigração e a venda de terras 
para fazendeiros maiores se tor-
nou mais comum. 

POR QUE O CERRADO ?!
Com mais de 2 milhões de 

km2, o Cerrado cobre a maior parte 
do Brasil central e pequenas áreas 
no Paraguai e na Bolívia. A savana 
mais biodiversa do mundo abriga 
5% da biodiversidade do planeta, 
com uma alta taxa de endemismo, 
de cerca de 40%, e fornece conec-
tividade entre os principais biomas 
da América do Sul, incluindo a 
floresta amazônica, a Caatinga, o 
Pantanal e a Mata Atlântica. 

A bacia do rio La Plata, que 
abrange partes do Brasil, Para-
guai, Bolívia, Argentina e Uruguai, 
tem 73% de suas águas oriundas 
do Cerrado. No caso do Brasil, 
70% do território recebe águas do 
Cerrado. O maior aquífero do mun-
do, o Guarani, tem suas principais 
nascentes no Cerrado. O Cerrado 
nordestino é um elo fundamental 
no transporte da umidade atmosfé-
rica do Atlântico para a Amazônia, 
de onde segue para regiões mais 
ao sul no Brasil e para a Bolívia, 
Paraguai, Argentina e Uruguai. 
Essa umidade é essencial para 
consumo humano, agricultura, 
indústria e energia hidrelétrica. 
Isso torna o Cerrado vital para a 
conservação da biodiversidade, 
abastecimento de água para con-
sumo humano, agricultura, indús-
tria, energia hidrelétrica, redução 
das emissões de gases de efeito 
estufa e segurança alimentar e 
hídrica em escala continental ou 
mesmo global. 

A região do Cerrado produz 
70% da produção agrícola do 
Brasil. Esta agricultura é uma das 
principais atividades econômicas 
do país, correspondendo a 44% 
das exportações do Brasil. Isso 
torna o Cerrado um ecossistema 
fundamental para a economia do 
país. Mas o Cerrado é mais que 
isso: ele presta serviços ecossis-
têmicos vitais como o fornecimento 
de água superficial, subterrânea e 
atmosférica para grande parte da 
América do Sul. 

Prazo de inscrição para 
o Programa de Estágio 
BP Bunge Bioenergia 

2021 termina no próximo 
domingo 

Graduandos podem se inscrever até 16 de 
maio para atuar nas 11 unidades agroin-

dustriais e nas áreas administrativa e cor-
porativa da companhia

A BP Bunge Bioenergia, 
uma das maiores companhias 
do setor sucroenergético do 
País, encerra no próximo do-
mingo, 16 de maio, o período 
de inscrições para estudantes 
de graduação interessados 
em participar de seu Pro-
grama de Estágio 2021. A 
iniciativa, voltada à formação 
de profissionais que poderão 
iniciar atuação futura nos 
quadros de colaboradores 
como assistentes ou analistas 
da companhia, é destinada a 
pessoas que estejam cursan-
do uma dentre diversas áreas 
de formação e que tenham 
previsão de concluírem seus 
cursos entre julho de 2022 e 
julho de 2023. 

Como pré-requisitos para 
participarem do processo se-
letivo do Programa de Estágio 
BP Bunge Bioenergia 2021, os 
candidatos deverão: 

• Possuir bons conheci-
mentos do Pacote Office; 

• Cursar a graduação no 
período noturno para poder 
cumprir a carga horária do 
estágio (6h ao dia, 30h sema-
nais, com tempo hábil para 
deslocamento entre a residên-
cia, a localidade onde atuará 
como estagiário e a universi-
dade) ao longo dos períodos 
da manhã e tarde; e 

• Ter disponibilidade de re-
sidir na cidade ou próximo às 
localidades onde atuarão. 

“O objetivo principal é ofe-
recer um programa de desen-
volvimento de estudantes do 
ensino superior que tenham 
interesse em conhecer e atuar 
no setor sucroenergético para 
ocupar inicialmente posições 
como assistentes ou analistas 
nas nossas operações das 
áreas da indústria, agrícola, ad-
ministrativas e corporativas”, ex-
plica Cesar Augusto Bresciani, 
diretor de Recursos Humanos 
da BP Bunge Bioenergia. 

Os candidatos às vagas 
disponíveis para as 11 unida-
des agroindustriais presentes 
em 5 Estados (Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, São Paulo e Tocantins) 
e para o centro administrativo 
da companhia na cidade de 
São Paulo devem estar cur-
sando graduação em um dos 
seguintes cursos: Bacharelado 
em Química, Administração de 
Empresas, Ciências Contábeis, 
Economia, Psicologia e Enge-
nharias Agronômica, Agrícola, 
Mecânica, Elétrica, Química, 
de Energia, de Produção, de 
Alimentos, entre outras forma-
ções superiores afins. 

“Oferecemos a todos os 
participantes do programa 
uma trilha de aprendizagem 
bastante robusta para que os 
estagiários possam se desen-
volver nos aspectos técnicos 
e comportamentais, além de 
garantir uma imersão profun-
da no negócio da BP Bunge 
Bioenergia”, afirma Cesar 
Augusto Bresciani. 

“A empresa se comprome-
te também a oferecer igualda-
de de oportunidades e diver-
sidade na seleção, buscando 
pessoas que se identifiquem 
com o trabalho ligado ao cam-
po, com as operações do setor 
de açúcar, etanol e bioenergia, 
com nossos valores, com 
nossa cultura e que também 
estejam dispostas a atuar 
longe dos grandes centros, já 
que é onde estão as nossas 
unidades agroindustriais”, 
conclui o diretor de RH. 

Os estagiários aprovados 
no processo seletivo vão ini-
ciar sua atuação no mês de 
maio deste ano. O Programa 
de Desenvolvimento de Es-
tagiários tem duração de um 
ano, podendo ser estendido 
por mais um ano. 

Para se inscrever, os in-
teressados devem visitar o 
seguinte endereço eletrônico: 
http://linktr.ee/estagiobpbunge 
. 

A BP Bunge Bioenergia 
possui seu centro corporativo 
na cidade de São Paulo e as 
11 unidades agroindustriais 
estão localizadas nos muni-
cípios de Edéia e Itumbiara, 
em Goiás; Frutal, Itapagipe, 
Ituiutaba e Santa Juliana, 
em Minas Gerais; Orindiúva, 
Ouroeste e Pontes Gestal, em 
São Paulo; Pedro Afonso, no 
Tocantins; e Ponta Porã, no 
Mato Grosso do Sul. 

Serviço 
Programa de Estágio 

BP Bunge Bioenergia 2021 
O que é: vagas destina-

das ao Programa de Está-
gio 2021 para graduandos 
(com perspectiva de con-

clusão de curso entre julho 
de 2022 e julho de 2023). 

Prazo para inscrições: 
até as 23h59 de domingo, 

16 de maio de 2021. 
Formação: nos cur-

sos de Bacharelado em 
Química, Administração 
de Empresas, Ciências 
Contábeis, Economia, 

Psicologia e Engenharias 
Agronômica, Agrícola, Me-
cânica, Elétrica, Química, 
de Energia, de Produção, 
de Alimentos, entre outras 

formações superiores 
afins. 

Pré-requisitos: possuir 
bons conhecimentos do Pa-
cote Office; cursar a gra-
duação no período noturno 
para cumprir a carga horária 
do estágio (6h ao dia, 30h 
semanais, com tempo hábil 
para deslocamento entre a 
residência, a localidade onde 
atuará como estagiário e a 
universidade) ao longo dos 
períodos da manhã e tarde; 
e ter disponibilidade de residir 
na cidade ou próximo às loca-
lidades onde atuarão. 
Informações e inscrições: 
http://linktr.ee/estagiobp-
bunge. 


