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 Documentário sobre Produção Artística 
Sustentável é exibido na Rede Minas, 

nesta sexta (11)

7ª Edição do Connected Smart Cities 
& Mobility, acontece em setembro na 

Capital Paulista 

Setembro começa com a realiza-
ção da 7ª edição do Connected 
Smart Cities & Mobility, no 

Centro de Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo. Os participantes podem 
escolher o formato presencial nos dias 
01 e 02, ou o virtual nos três dias de 
evento, pela plataforma https://evento.
connectedsmartcities.com.br. 

O Connected Smart Cities tem o 
objetivo de aproximar empresas, en-
tidades e governos para que troquem 
experiências entre si, com a missão 
de encontrar o DNA da inovação, pen-
sando em ideias e projetos inovadores 
para as cidades. 

“A troca de conhecimento e experi-
ências gera impacto positivo no desen-
volvimento das cidades inteligentes”, 
comenta Paula Faria, idealizadora do 
Connected Smart Cities & Mobility. 

Serão mais de 200 palestrantes com 
participações das associações que apoiam 
o CSCM, representantes de governo 
e empresas patrocinadoras. Já estão 
confirmados 67 especialistas em eixos 
temáticos selecionados no call for papers. 
As apresentações simultâneas serão 
divididas em 08 palcos, nos três dias de 
programação no formato híbrido. 

Como parte da programação, encontros 
regionais estão sendo realizados, desde 
fevereiro, para os responsáveis discutirem 
particularidades de cada cidade. Das 
27 capitais no Brasil, 16 já participaram 
da etapa dos regionais e as 11 cidades 
restantes devem fazer suas rodadas de 
conexões e negócios até agosto. 

As rodadas de conexões e negócios 
do Connected Smart Cities aproxima as 

organizações de comum interesse e gera 
conexões e negócios para o ecossistema 
em vários municípios do Brasil. 

Além dos encontros regionais, ainda de-
vem ser realizados os “Pontos de Conexão 
CSCM”, com o objetivo de fomentar ideias 
e soluções inteligentes entre os habitantes 
de uma smart city. A transmissão deste 
conteúdo deve acontecer, ao vivo, em 
diferentes locais da cidade de São Paulo, 
nos meses de julho e agosto. 

O Ranking Connected Smart Cities, 
o mais importante estudo sobre cida-
des inteligentes e conectadas de todo 
o Brasil, é divulgado anualmente nas 
edições do Connected Smart Cities & 
Mobility. Em 2020, o destaque ficou com 
São Paulo como a mais inteligente e 
conectada cidade brasileira. O resultado 
do Ranking Connected Smart Cities 
é elaborado pela Urban Systems, em 
parceria com a Necta. 

“Nestes 6 anos de atuação, a Pla-
taforma Connected Smart Cities vem 
desempenhando papel fundamental 
junto às empresas, entidades e go-
vernos na busca pela inovação, tendo 
como objetivo fundamental tornar as 
cidades brasileiras mais inteligentes e 
conectadas”, comenta a CEO da Necta 
e idealizadora do Connected Smart 
Cities e Mobility, Paula Faria. 

Para incentivar ainda mais a participa-
ção das organizações, qualquer pessoa 
jurídica com sede no Brasil pode partici-
par e concorrer ao prêmio da 7ª Edição 
do Connected Smart Cities & Mobility. As 
inscrições serão aceitas até 21 de junho. 
Os interessados devem apresentar um 
negócio inovador que contribua para a 

A Faixa de Cinema, 
da Rede Minas, exi-
be documentário 

que aborda as relações da 
arte com o meio ambiente 
e explora o papel social do 
artista com a natureza, nesta 
sexta (11). O longa “Arte na 
Lona - Expedição Rio Verde” 
retrata o trabalho de pintura re-
alizado em lonas de caminhão 
recicladas pelo pintor mineiro 
Jonas Lemes. O filme mostra a 
jornada do artista ao percorrer 
o curso de um dos rios mais 
importantes do sul de Minas 
Gerais mostrando a situação 
das águas por meio da arte. A 
produção audiovisual foi ide-
alizada e dirigida pelo próprio 
Jonas, durante dois anos, com 

apoio da Marca Produções.
O documentário mostra o 

contraste entre as belas pai-
sagens do curso do Rio Verde 
transformadas em obras de 
arte e as ações humanas dano-
sas ao rio. O filme aborda, si-
multaneamente, questões am-
bientais e culturais e apresenta 
depoimentos de especialistas e 
simpatizantes da arte, do meio 
ambiente e do cotidiano da 
nascente à foz do rio.

Sobre o artista
Jonas Lemes, que assina 

o documentário, nasceu em 
Cambuquira e desde criança 
gostava de traçar formas pelos 
muros da cidade, descobrindo 
figuras escondidas nas man-

chas de cada parede, desen-
volvendo sua arte que, mais 
tarde, se tornou o seu trabalho. 
Nos anos dois mil se mudou 
para a cidade de São Louren-
ço, também em Minas Gerais, 
e passou a analisar diversas 
possibilidades para o uso de 
materiais que contribuíssem 
com o meio ambiente. Há cerca 
de dez anos desenvolveu a téc-
nica sobre a lona de caminhão 
usada, transformando-a em 
arte de forma ecológica.

O filme “Arte na Lona - Ex-
pedição Rio Verde” vai ao ar 
nesta sexta (11), às 23h, pela 
Rede Minas. O público também 
pode conferir a atração, nesse 
mesmo horário, no site da 
emissora: redeminas.tv.

resolução de problemas nas cidades. A 
premiação possui duas categorias: 

Negócios Pré-Operacionais: destina-
da para negócios que ainda estão na 
fase de desenvolvimento do produto. 

Negócios em Operação: para produ-
tos ou serviços que já tenham gerado re-
ceita para suas empresas e que já estão 
plenamente disponíveis no mercado. 

No formato digital, será desenvolvida 
uma plataforma exclusiva para que o 
evento seja realizado. Cada participante 
terá acesso individualizado ao sistema, 
através de um link para cadastro com 
senha e login personalizados. Será 
liberado o acesso aos três dias de 
conteúdo, de forma online. 

No formato presencial, a participação 
será nos dias 01 e 02 de setembro, no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em 
São Paulo, e o acesso para o evento 
deve ser retirado no setor de creden-

ciamento, com o voucher de inscrição 
e um documento com foto. 

Os participantes do evento devem 
doar 1kg de alimento não perecível ou 
apresentar comprovante de doação (a 
partir de R$10,00) para serem doados 
às organizações, conforme lista que será 
disponibilizada no site. 

Na entrada do evento, todos os par-
ticipantes terão que assistir um vídeo 
com as recomendações para reduzir o 
risco de contágio da Covid-19, enquanto 
permanecerem no local. Só será per-
mitida a permanência de participantes 
com máscara e, caso essa regra não 
seja respeitada, o participante será con-
vidado a se retirar do evento., além de 
outras medidas previstas no protocolo 
de segurança para o evento. 
Acessem:  https://evento.connecte-

dsmartcities.com.br/
credenciamento.

Evento Nacional fecha ciclo de encontros regionais realizados nas 27 
capitais do país a fim de discutir projetos inovadores para cidades inteligentes 

Faixa de Cinema exibe “Arte na Lona - Expedição Rio Verde”, do artista plástico Jonas Lemes
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Uma tarde inteira de debates, que ocor-
re na próxima quinta (17 de junho), com 
experts neste tópico será destinada para 

educadores de forma gratuita e online

Quarta Edição da 
Jornada Edu debaterá 

gestão escolar em 
período de pandemia 

de forma gratuita 
na próxima quinta 

espectros históricos, so-
ciológicos e jurídicos. 

“Este livro é o resultado 
de cinco anos de pesquisa, 
mas decorre da preocu-
pação de 30 anos como 
membro do Ministério Pú-
blico, em que atuei em 
várias situações em temas 
dessa natureza, bem como 
pela sensibilidade como 
cidadão”, explica Sbar-
dellotto. Ainda de acordo 
com o autor, eventos como 
o Mensalão e a Operação 
Lava Jato demonstram a 
inexistência de políticas 
públicas que visem ao 
combate da corrupção no 
País. A editora é a Appris. 

Azeitech será realizado 
na próxima semana de 

junho

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Processo n° 081/2021
Pregão Presencial n°030/2021

   A prefeitura municipal de An-
drelândia por intermédio de sua 
pregoeira CONVOCA os partici-
pantes do processo supracitado 
cujo objeto: Contratação de servi-
ços técnicos especializados para 
elaboração de Plano Municipal 
de Saneamento Básico – PMSB, 
do município de Andrelândia/
MG, para comparecer no dia 
14/06/2021 às 09:00hrs para 
continuação do certame. Informa-
ções (035) 3325-1432 e e-mail: 
licitacao2@andrelandia.mg.gov.
br. Pregoeira: Aline Rizzi.

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo: n° 071/2021
Concorrência: n° 001/2021

 
Objeto: Contratação de empre-

sa especializada em Construção 
Civil, para fornecimento de mate-

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

riais e mão de obra para execução 
obra de construção de uma unida-
de educacional infantil Pro Infância 
de acordo com as especificações 
dos projetos aprovados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE, celebrado entre 
o Município de Andrelândia e o 
FNDE/MEC – TERMO DE COM-
PROMISSO - PAC2 – 07057/2013, 
conforme condições e especifica-
ções contidas no Projeto Básico 
– Anexo II e seus anexos. 

 À vista da informação da Co-
missão Permanente de Licitação, 
desta Prefeitura de Andrelândia, 
HOMOLOGO o presente proce-
dimento licitatório, nos termos 
proferidos pela Comissão, con-
forme Ata constante dos autos e 
após constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, por 
conseguinte, os lotes licitados a 
empresa: Item 01 – JJ FALCÃO 
CONSTRUTORA LTDA CNPJ 
14.148.679/0001-75, vencedora 
do certame.                                                                     

Andrelândia, 10 de junho de 
2021.

Livro recém-
lançado do 

presidente da 
Obra de Fábio Ro-

que Sbardellotto 
é resultado de 

pesquisa de cinco anos 
que evidencia a dimensão 
das práticas corruptivas no 
Brasil e a falta de políticas 
públicas voltadas ao en-
frentamento da corrupção 

O Combate à Corrup-
ção - Políticas Públicas 
a partir da Lava Jato”, de 
autoria do Dr. Fábio Roque 
Sbardellotto, presidente 
da Fundação Escola Su-
perior do Ministério Pú-
blico (FMP), é uma obra 
pautada pela profundidade 
em apresentar o fenôme-
no da corrupção em seus 

Evento online e gratuito contará com a pre-
sença de palestrantes internacionais

A Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Mi-
nas Gerais (EPAMIG) 

promove, entre os dias 15 e 17 
de junho, o 1º. Azeitech. O even-
to gratuito, que neste ano será 
totalmente online, vai reunir es-
pecialistas do Brasil e do exterior 
para discutir a cadeia produtiva 
da oliveira, aspectos agronômi-
cos, características sensoriais e 
escolha de azeites.

“O ambiente online nos possi-
bilita contar com palestrantes que 
estão em diferentes locais do Bra-
sil e do mundo. Isso agrega muito 
na diversidade dos conteúdos 
oferecidos”, afirma o coordenador 
do Programa Estadual de Pesqui-
sa em Olivicultura da EPAMIG, 
Luiz Fernando Oliveira. “Teremos 
a participação da pesquisadora 
Brígida Jiménez Herrera do Insti-
tuto de Investigácion y Formación 
Agraria y Pesquera da Espanha 
(Ifapa), que é uma grande refe-
rência na olivicultura mundial, 
como palestrante e debatedora 
no primeiro dia. Também conta-
remos com especialistas que têm 
contribuído para o fortalecimento 
da atividade no Brasil e na Amé-
rica Latina”, adianta.

Brígida ministrará na quarta-
feira 15 de junho, às 17h, a pa-
lestra “Olivicultura Agroecológica 
de Montanha”. Na sequência os 
pesquisadores Pedro Moura, 
Luiz Fernando Oliveira e o en-
genheiro agrônomo André Terra 
apresentarão, as estações virtu-
ais que compõem o 16º. Dia de 
Campo de Olivicultura. “Após as 
palestras, nos três dias de pro-
gramação ao vivo, teremos um 
debate que permitirá a interação 
com o público e o atendimento 
às duvidas que chegarem pelo 
chat”, conta Pedro Moura, que 
apresentará o tema “Práticas 
culturais para a olivicultura na 
Serra da Mantiqueira” e será o 
mediador do primeiro dia, que 
também terá a participação do 
azeitólogo Marcelo Scofano.

O segundo dia da programa-
ção do Azeitech, 16 de junho, 
será dedicado às Mulheres na 
Olivicultura. Às 17h, acontece a 
palestra  “O cenário internacional 
da Olivicultura” ministrada pela 

vice-presidente de Comunicação 
e Tecnologia da Women In Olive 
Oil (WIOO), a chilena Carola 
Dümmer, e pela representante 
da WIOO Brasil, Glenda Hass. 
Às 18h20, a doutora em Botânica 
Aplicada pela Universidade Fe-
deral de Lavras (Ufla),  Carolina 
Ruiz Zambon, conduzirá uma 
mesa redonda com a participa-
ção da produtora Carla Borriello 
(Azeites Borriello), da sommelière 
em azeite de oliva e diretora da 
revista Azeites & Olivais, Lucia-
ne Gomes, e da presidente da 
Câmara Setorial de Olivicultura 
de São Paulo e organizadora da 
Expoazeite, Patrícia Galasini. 

Na sexta-feira (17), a partir 
17h, a especialista em análise 
sensorial de azeite de oliva 
extravirgem, Ana Cláudia Ellis, 
professora da Faculdade de Quí-
mica da Universidad de la Repú-
blica no Uruguai, apresentará o 
tema “Parâmetros Sensoriais” e 
participará da conversa sobre 
“Azeites verdes e maduros” com 
a sommelière de azeites, Ana 
Beloto e com o pesquisador Luiz 
Fernando  Oliveira. Na sequên-
cia, o editor do Guia de Azeites 
do Brasil e jurado do “New York 
International Olive Oil Compe-
tition” Sandro Marques, falará 
sobre “Fraudes em azeites”.

A programação completa e 
mais informações podem ser 
consultadas em www.azeitech.
com.br. As inscrições para as 
atividades do Azeitech já podem 
ser feitas pelo site. Vale ressaltar 
que os interessados devem se 
inscrever para cada um dos dias 
de evento. Além dos eventos ao 
vivo, o Azeitech contará com es-
tandes virtuais e vídeos de dicas 
técnicas e de consumo, que esta-
rão disponíveis para a visitação a 
partir de 15 de junho, às 8h.

O Azeitech é uma realização 
da EPAMIG, com o apoio da 
Associação dos Olivicultores 
dos Contrafortes da Mantiqueira 
(Assolive), do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ), da Emater-
MG, da Embrapa Agroindústria 
de Alimentos, da Fapemig, do 
Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) e do Sebrae.

A Jornada Edu, trilha do 
conhecimento da Agenda Edu, 
alcança sua quarta edição e 
terá como tema a excelência 
na gestão escolar. O webi-
nar será gratuito, ocorre na 
próxima quinta (17 de junho), 
entre 14h e 18h, e contará com 
duas trilhas de aprendizagem: 
Comunicação & Marketing 
e Financeiro & Jurídico. A 
Agenda Edu reúne mais de 
15 soluções educacionais e 
faz parte do Pátio, unidade de 
Tecnologia e Inovação (T&I) do 
Grupo Eleva Educação. 

O evento receberá analis-
tas e especialistas do setor de 
educação para debater, entre 
outros tópicos, os desafios no 
gerenciamento operacional e 
financeiro da instituição de en-
sino em período de pandemia, 
planejamento pedagógico e o 
relacionamento com respon-
sáveis pelos estudantes. As 
inscrições podem ser realizadas 
no site da conferência. 

Em Comunicação & Ma-
rketing, os participantes terão 
oportunidade de entender como 
deve ser organizada a estraté-
gia socioemocional e como se 
comunicar de forma efetiva, 
além de um passo a passo 
para montar uma campanha 
de matrícula. Os convidados 
serão Joana London, (Gerente 
Executiva Pedagógica do La-
boratório Inteligência de Vida 
- LIV) e Christian Coelho (CEO 
do Grupo Rabbit). 

A representatividade da 
cidadania digital para educa-
dores e famílias, bem como 
quais são as melhores práti-
cas financeiras para tempos 
de crise, serão as temáticas 
de Financeiro & Jurídico, que 
terá a presença de Karoly-
ne Utomi (Sócia Fundadora 
da Kaosu Consultoria), Kelli 

Angelini (Gerente Jurídico da 
NIC.br) e Moyses Cohen (Di-
retor de Operações do Eleva 
Educação). 

A Jornada Edu terá a par-
ticipação especial da Casa 
de Vovó Dedé, uma escola de 
arte e cultura, que realizará 
uma apresentação musical: 
os jovens do projeto, que 
vivem em situação de vul-
nerabilidade social, tocarão 
clássicos com uma orquestra 
e um quarteto de violão. 

O evento, que acontece 
desde 2018 e já passou por 
São Paulo e Fortaleza, já im-
pactou quase 10.000 educa-
dores de todo o Brasil. Neste 
ano, entendendo e ouvindo 
as necessidades de mais de 
3.000 escolas parceiras, o for-
mato foi reformulado. Agora, 
serão 3 encontros de um dia 
ao longo do ano com diferen-
tes trilhas de aprendizagem, 
e ao final de 2021, será or-
ganizado uma conferência 
mais ampla para aprofundar 
os mais diversos contextos 
da escola e nos prepararmos 
juntos para o ano seguinte. 

“Acreditamos que com-
partilhando conhecimento, 
construímos uma educação 
coletiva e transformadora”, 
menciona Jones Brandão, 
Diretor de Educação da Agen-
da Edu. Além da troca de 
aprendizagem, o evento tam-
bém conta com sorteios e 
lançamento de novidades da 
Agenda Edu. 

Serviço: 
Jornada Edu - Uma estação 
necessária para gestores 
Data: Próxima quinta-feira 

(17/06) - das 14h às 18h 
Local: Online 

Inscrição gratuita: https://
jornadaedu.com.br/evento 

Pão nosso de cada dia 
nos faltaria hoje sem 
o manejo de pragas e 

doenças no cultivo 
de trigo

Os agricultores brasileiros aplicaram US$ 
2,8 milhões em defensivos agrícolas nas 
plantações de trigo, ao longo do primeiro 
trimestre deste ano, para evitar que o pão 

nosso de cada dia ficasse mais caro

Os agricultores brasileiros 
aplicaram US$ 2,8 milhões em 
defensivos agrícolas nas planta-
ções de trigo, ao longo do primeiro 
trimestre deste ano, para evitar 
que o pão nosso de cada dia ficas-
se mais caro. E não somente os 
pães, mas bolos e todas as mas-
sas que levam a tradicional farinha 
na receita. Sem esse importante 
investimento, pragas e doenças 
poderiam causar a perda de até 
80% da produção do cereal.  

“O Brasil tem produzido mais 
de 5,6 milhões de toneladas em 
uma área equivalente a mais 
de 2,1 milhões de campos de 
futebol. Sem o manejo correto 
e seguro de insetos, fungos e 
plantas daninhas com defensivos 
agrícolas, a colheita poderia ser 
reduzida a 1,1 milhão de tone-
ladas”, afirma o presidente do 
Sindicato Nacional da Indústria 
de Produtos para Defesa Vegetal 
(Sindiveg), Julio Borges. 

 Com base nos dados mais 
recentes do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
que aponta um valor de 4,1 bi-
lhões para a produção de trigo, 
a conta para os agricultores seria 
alta: um potencial prejuízo de até 
R$ 3,3 bilhões. E que não seria 
restrito ao campo: sem matéria-
prima, também haveria elevação 
nos preços de derivados do trigo 
e até de medicamentos que utili-
zam o gérmen dos grãos.  

“As doenças causadas por 
fungos, em especial, atormentam 
os produtores rurais. A ferrugem 
da folha e a mancha marrom, por 
exemplo, ocasionam uma quebra 
potencial de 50% e 80% na safra, 
respectivamente. O oídio e a 
mancha amarela, por sua vez, têm 
prejuízos estimados em 40% da 
colheita. São números preocupan-
tes”, destaca a diretora-executiva 
do Sindiveg, Eliane Kay. 

 E a atenção não se concentra 

apenas nos fungos, mas também 
nos insetos – como o coró, lagar-
tas, pulgões e percevejos – e nas 
ervas daninhas – como o azevém. 
“Enquanto os insetos, pequenos 
inimigos, têm uma grande capaci-
dade destrutiva, as plantas invaso-
ras causam uma competição por 
nutrientes que acaba prejudicando 
o desenvolvimento ideal do trigo”, 
explica Eliane.  

A solução para essa ameaça 
iminente é proteger o cereal. A 
indústria, por meio da ciência e da 
tecnologia, está empenhada em 
auxiliar os agricultores a vencer 
mais esse desafio. “Temos em 
nosso país recursos modernos 
para controlar pragas, doenças 
e daninhas, que se espalham fa-
cilmente devido ao clima tropical 
– propício para a disseminação 
– e rapidamente podem criar re-
sistência”, salienta a diretora.  

Eliane aponta que defensi-
vos, usados de forma correta e 
segura, protegem o trigo sem 
causar prejuízo à qualidade do 
cultivo e à segurança do alimento 
oferecido à população. “Antes de 
serem comercializadas, as solu-
ções são testadas e submetidas 
a longo e rigoroso processo de 
avaliação. Essa é a garantia de 
que esses insumos são benéficos 
para agricultores, comerciantes e 
consumidores”, finaliza. 

 
Produção regional 

 Mais de 80% das 5.604.158 
toneladas de trigo produzidas no 
Brasil estão concentradas em 
dois estados: Paraná (43% do 
total) e Rio Grande do Sul (40%). 
Há ainda colheita importante em 
São Paulo (7%), Minas Gerais 
(4%) e Santa Catarina (3%). Ou-
tros quatro estados também se 
dedicam a cultura: Goiás (1,2%), 
Mato Grosso do Sul (0,8%), Bahia 
(0,3%) e Distrito Federal (0,1%). 
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Regional Estimativa de maio prevê safra recorde 
de 262,8 milhões de toneladas em 2021

Gerais

A safra brasileira de grãos, cere-
ais e leguminosas deve chegar ao 
recorde de 262,8 milhões de tonela-
das em 2021, segundo a estimativa 
de maio do Levantamento Sistemá-
tico da Produção Agrícola (LSPA), 
divulgado quinto (10) pelo IBGE. O 
resultado trouxe a segunda queda 
consecutiva na estimativa mensal 
este ano. Mesmo assim, a produção 
de 2021 deve ser 3,4% superior à do 
ano passado, que alcançou 254,1 
milhões de toneladas.

Em relação à estimativa de abril, 
houve queda de 1,7 milhão de toneladas 
(-0,6%). De acordo com o analista da 
pesquisa, Carlos Barradas, a retração 
se deve ao atraso na colheita da soja, 
que reduziu a janela de plantio do milho. 
Essa mudança deixou as lavouras mais 
dependentes do clima e, devido à baixa 
ocorrência de chuvas em estados produ-
tores, a produção foi prejudicada.

“Esse atraso acabou afetando a 
segunda safra do milho, que vem 
depois da colheita da soja. Então 
essa queda pode ser explicada 
pelo plantio fora da época ideal 
de boa parte das lavouras e pela 
falta de chuvas, principalmente, 
no Paraná e no Mato Grosso”, diz 
o pesquisador.

Atualmente, a segunda safra 
do milho corresponde a 73,9% da 
produção total do grão. Em maio, a 
estimativa da produção dessa safra 
caiu 4,4% em relação a abril, de-
clínio de 3,4 milhões de toneladas. 
Comparado ao que foi produzido 
em maio do ano passado, é uma 
queda de 4,3%.

Somando as duas safras, o 
milho deve chegar à produção de 
99,2 milhões de toneladas, queda 
de 3,2% na comparação com a 
estimativa de abril. A produção total 
também deve ser 3,9% menor do 
que a do ano passado, apesar dos 
aumentos de 6,0% na área plantada 
e de 6,2% na área a ser colhida.

O milho é um dos três principais 
produtos do grupo de grãos, cere-
ais e leguminosas. Os outros dois 
são o arroz e a soja. Juntos, eles 
representam 92,6% da produção e 
respondem por 87,7% da área a ser 
colhida. A cultura com maior partici-

pação nesse volume de produção é 
a soja, cuja safra deve ser recorde 
este ano, ao chegar a 132,9 mi-
lhões de toneladas. É um aumento 
de 9,4% frente à produção de 2020, 
o que representa 11,4 milhões de 
toneladas a mais. Também houve 
aumento de 0,7% na comparação 
com a estimativa de abril.

“Tanto a produção total de 
grãos, de 262,8 milhões de tone-
ladas, quanto a produção de soja, 
com 132,9 milhões, são recordes 
na série histórica do LSPA. Esse 
aumento na produção da soja é, 
principalmente, consequência do 
preço do grão no mercado inter-
nacional, que está bom. Com isso, 
o produtor aumentou as áreas de 
plantio”, explica Barradas.

Outra estimativa de produção 
que cresceu em relação a abril foi 
a do arroz (2,4%), que deve chegar 
a 11,4 milhões de toneladas. De 
acordo com o analista do LSPA, 
essa produção será suficiente 
para abastecer o mercado interno. 
Em 2020, os preços do cereal 
tiveram alta devido ao aumento do 
consumo interno e do crescimento 
das exportações. Neste ano, a 
produção do arroz deve ser 2,8% 
superior à do ano passado.

“Como a maior parte do arroz 
produzido no Brasil é irrigado, ele 
não depende tanto do clima. Mas, 
na época de colheita, o ideal é que 
não chova para não atrapalhar os 
trabalhos mecânicos. Foi isso o que 
aconteceu no Rio Grande do Sul, 
que é responsável pela maior parte 
(70,2%) da produção brasileira des-
se grão”, analisa o pesquisador.

Ele ressalta que a produção de 
feijão, estimada em 2,9 milhões de 
toneladas, também deve atender 
ao consumo interno. A estimativa 
é 2,3% menor do que a de abril, 
mas fica muito próxima do que foi 
produzido no ano anterior, com 
retração de 577 toneladas.

A estimativa da produção do al-
godão também diminuiu em relação 
à previsão do mês anterior e, em 
maio, foi de 5,7 milhões de toneladas 
(-3,4%). Já a estimativa da produção 
do café cresceu 4,3% frente a abril. 

Mas comparado ao que foi produzido 
em 2020, a queda é de 21,0%.

No Brasil, há o cultivo de duas 
espécies de café. A produção do 
café arábica deve chegar a 2,0 mi-
lhões de toneladas, crescimento de 
6,0% em relação ao mês anterior 
e declínio de 29,3% frente ao total 
produzido em 2020.

“Esse declínio se deve à bienali-
dade negativa da safra em 2021. O 
café é uma cultura que produz muito 
em um ano e produz menos no ano 
seguinte. Em 2020 tivemos um re-
corde de produção de café arábica, a 
maior da série histórica da pesquisa. 
E como houve essa produção gran-
de no ano passado, a queda já era 
esperada este ano”, diz.

Já a produção do café canepho-
ra, também conhecido como conillon, 
deve somar 919,8 mil toneladas, au-
mento de 0,9% frente à previsão de 
abril e de 6,3% em relação a 2020.

Produção do Centro-Oeste 
deve cair 1,8% em 2021

Quatro das cinco grandes re-
giões tiveram aumento em suas 
estimativas de produção em rela-
ção à safra de 2020: Sul (10,8%), 
Sudeste (6,0%), Nordeste (5,3%) 
e Norte (1,4%). Já o Centro-Oeste, 
que responde por 45,5% da produ-
ção nacional de grãos, leguminosas 
e oleaginosas, deve ter recuo de 
1,8% na quantidade total produ-
zida. A participação na produção 
tem a seguinte distribuição entre 
as outras regiões: Sul (30,8%), 

Sudeste (10,4%), Nordeste (9,1%) 
e Norte (4,2%).

Entre as unidades da Fede-
ração, o Mato Grosso lidera, com 
uma participação de 26,9% na pro-
dução total do país, seguido pelo 
Paraná (14,6%), Rio Grande do Sul 
(13,9%), Goiás (9,8%), Mato Gros-
so do Sul (8,4%) e Minas Gerais 
(6,5%), que, somados, representa-
ram 80,1% do total nacional.

Capacidade dos estoques va-
ria -0,1% no 2º semestre de 2020

Também divulgada hoje (10) 
pelo IBGE, a Pesquisa de Es-
toques mostrou uma queda de 
0,1% no total de capacidade útil 
disponível para armazenamento 
no Brasil, no segundo semestre de 
2020 frente ao semestre anterior, 
chegando a 176,3 milhões tone-
ladas. O Mato Grosso continua 
possuindo a maior capacidade de 
armazenagem do país, com 43,6 
milhões de toneladas. O Rio Gran-
de do Sul e o Paraná aparecem 
logo depois, com 32,7 e 32,1 mi-
lhões de toneladas de capacidade, 
respectivamente.

Quanto aos tipos de armaze-
namento, a pesquisa mostrou que 
os silos seguem predominando, 
tendo alcançado 87,3 milhões de 
toneladas (49,5% da capacidade 
útil total). Na sequência, aparecem 
os armazéns graneleiros e graneli-
zados, que atingiram 66,1 milhões 
de toneladas de capacidade útil 
armazenável e os armazéns con-
vencionais, estruturais e infláveis, 
com 22,9 milhões de toneladas.

Preocupada com o bem-estar de todos, a empresa redobrou os cuidados para ajudar 
a manter o equilíbrio na vida pessoal dos colaboradores 

cologia. A primeira consulta é 
gratuita e as demais sessões 
são subsidiadas em 40% pela 
organização. Desde o anúncio 
do benefício, cerca de 50 fun-
cionários já fizeram seu cadas-
tro e 15 estão em terapia. 

“A cultura do cuidado com 
pessoas sempre esteve pre-
sente na VR Benefícios e 
é bastante intensa desde 
2019, quando a companhia 
repaginou o Bem Me Quero, 
programa de qualidade de 
vida e bem-estar para funcio-
nários criado em 2006.”, conta 
João Altman, diretor executivo 
de Pessoas e Cultura, da VR 
Benefícios. “Muito antes de 
surgir uma pandemia, nós já 
tínhamos a preocupação de 
olhar para a saúde do funcio-
nário como um todo. O que 
aconteceu no último ano é 
que redobramos os cuidados 
com os aspectos mental, emo-
cional e físico”, explica João. 

Desde sua criação, o pro-
grama Bem Me Quero atua 
nos pilares de saúde física, 
emocional, social e financei-
ra. Para promover a saúde fí-
sica do colaborador, a empre-
sa oferece vacinação contra 
gripe e todos têm acesso a 

Gerais

Sinônimo de categor ia 
quando se fa la  em va le-
alimentação e vale-refeição, 
a VR Benefícios tem o propó-
sito de oferecer mais tempo 
e uma vida melhor e está 
empenhada em cuidar cada 
vez mais da saúde física, 
emocional e financeira de 
seus funcionários. 

A empresa percebeu, por 
meio da pesquisa semanal 
que faz com os colaborado-
res, que a pandemia e seus 
impactos na vida pessoal 
têm causado muito estresse 
e ansiedade. A pesquisa é 
feita por meio do aplicativo 
Team Culture e o índice de 
participação é de 77% - con-
siderado alto nas empresas. 
Com base nos resultados e 
com foco no bem-estar dos 
times, a VR Benefícios lan-
çou o benefício da Terapia 
Onl ine ,  um programa de 
ajuda psicológica que atende 
também cônjuges e filhos de 
colaboradores. 

O benefício permite que 
as pessoas escolham o pro-
fissional que vai atendê-las, 
dentre os diversos que estão 
conectados à plataforma, nas 
mais diferentes linhas da psi-

UNIFAL-MG inclui 
práticas de assédio, 

importunação sexual, 
racismo, injúria 

racial, bullying, etc... 
Como infrações 
disciplinares!!

Estudante da UNIFAL-
MG que cometer prá-
ticas de assédio ou 

importunação sexual, racismo, 
apologia ao racismo e injúria 
racial, bullying e cyberbullying 
e discriminação por sexo ou 
orientação sexual, além das 
penalidades previstas em lei, 
poderão ser suspensos e de-
verão participar de atividades 
formativas para mudança de 
comportamento hostil. Essas 
medidas foram incluídas no Ar-
tigo 157 do Regime Disciplinar 
do Corpo Discente, do Regi-
mento Geral da Universidade, 
pela Resolução nº 13, de 10 
de maio de 2021, do Conselho 
Universitário (Consuni).

A mudança no regimento 
geral, segundo o Departa-
mento de Direitos Humanos 
e Inclusão (DDIH), está de 
acordo com os propósitos do 
órgão no enfrentamento e no 
combate às práticas contrárias 
aos direitos humanos. Para a 
professora Débora Felício Fa-
ria, coordenadora do DDHI, as 
medidas de coerção e punição 
ajudam a combater as práticas 
e a sensação de impunidade 
que vigora nas universidades, 
porém, não são suficientes 
para superação desse tipo de 
atitude violenta.

“É preciso reconhecer a res-
ponsabilidade das instituições 
neste processo, que esse tipo de 
atitude é uma construção e está 
arraigada na nossa cultura pa-
triarcal, falocêntrica, eurocêntrica 
e estrutural. Daí a importância de 
seguir essas três frentes: comba-
ter, com as medidas coercitivas, 
enfrentar por meio das políticas, 
como exemplo desta resolução, 
e buscar a superação, por meio 
da formação”, destacou Débora 
Felício.

O DDHI, vinculado à Pró-
Reitoria de Assuntos Comu-
nitários e Estudantis (PRA-
CE), é o setor responsável 
pelo planejamento, execução, 
monitoramento, avaliação e 
disseminação do conjunto de 
medidas para o combate à 
discriminação a grupos em 
situação de vulnerabilidade 
e a promoção do respeito à 
diferença, da igualdade de 
oportunidades e da equidade. 
O departamento congrega o 
Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão (NAI), o Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros e In-
dígenas (Neabi), o Núcleo de 
Diversidade Sexual e Gêneros 
(Diverges) e o Núcleo de Aten-
ção à Mulher (NAM).

Para o professor André Luiz 
Sena Mariano, presidente do 
Diverges, a resolução funciona 

como uma diretriz para atu-
ação do núcleo e no amparo 
às pessoas discriminadas. 
“O primeiro passo é sempre 
trabalhar na conscientização, 
na sensibilização ao reconhe-
cimento do direito de ser da 
outra pessoa. É o que chama-
mos de princípio da alteridade. 
A participação em atividades 
formativas é mais do que 
necessária, sobretudo para 
tentarmos diminuir situações 
de intolerância e preconceito 
cotidianos”, relatou.

A professora Débora Felí-
cio reforça a importância das 
atividades de formação. “Não 
queremos que o/a estudante 
apenas deixe de cometer tais 
atitudes enquanto estiverem 
sendo ‘vigiados’ ou por medo 
de ser punido. Nós precisamos 
ter como objetivo a formação 
para a autonomia. Precisa-
mos que nossas estudantes e 
nossos estudantes ajam auto-
nomamente com respeito uns 
com os outros e se incomodem 
com essa estrutura social 
hierarquizada, capaz de não 
apenas permitir, mas fomentar 
nas pessoas os sentimentos 
de superioridade e/ou inferio-
ridade em razão de sua cor 
de pele, sua origem, gênero, 
entre outras”, disse a diretora 
do Departamento de Direitos 
Humanos e Inclusão.

O reitor da UNIFAL-MG, 
Prof. Sandro Amadeu Cervei-
ra, considera a inclusão de 
práticas contrárias aos direitos 
humanos como infrações no 
Regime Disciplinar do Corpo 
Discente, como mais um avan-
ço nas políticas da Universida-
de.  “Ao criar condições para 
a justa responsabilização dos 
que, eventualmente, agredi-
rem outros com esses atos e, 
principalmente, proporcionar 
a estes uma reflexão sobre a 
situação ocorrida, a UNIFAL-
MG dá um recado claro de que 
não compactua com qualquer 
forma de desrespeito aos 
direitos humanos e que seu 
compromisso com a formação 
cidadã, formação integral de 
nossos estudantes é priorida-
de para nossa comunidade”, 
explicou.

A alteração do Regime 
Disciplinar do Corpo Discente 
foi aprovada por unanimidade 
pelo Consuni. Para o reitor, 
a decisão unânime mostra o 
compromisso de todos com a 
modernização do regimento 
ao tipificar comportamentos 
que não deveriam ocorrer 
no ambiente universitário. As 
medidas estão em vigorando 
desde maio deste ano.

A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve chegar ao recorde de 262,8 
milhões de toneladas em 2021, segundo a estimativa de maio do Levantamento Siste-

mático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado quinta (10) pelo IBGE

VR Benefícios aumenta iniciativas voltadas 
à saúde mental e lança a terapia online para 
funcionários, estendida também às famílias 

Infrator, além das sanções le-
gais, deverá participar de ações 

formativas sobre direitos 
humanos

nutricionistas por meio do VR 
Nutrição. Além disso, desde 
o início do isolamento, a em-
presa criou o Movimenta VR, 
que oferece diariamente au-
las on-line de ginástica e de 
alongamento, para incentivar 
todos a praticarem exercícios 
físicos diários. 

Já para a saúde financei-
ra, busca oferecer educação 
em finanças pessoais. Por 
exemplo, em parceria com a 
Facio, a VR Benefícios está 
lançando um programa gra-
tuito de educação financeira, 
em formato de workshops 
online, com previsão de início 
em junho. As palestras vão 
abordar os temas: “como 
controlar gastos, como lidar 
com dívidas e como come-
çar a investir” e vão ajudar 
os funcionários a conquistar 
uma vida f inanceira mais 
estável e equilibrada. Além 
disso, a parceria oferece aos 
colaboradores os benefícios 
de adiantamento salarial, cré-
dito consignado e poupança 
automática com desconto na 
folha de pagamento. 

No campo da saúde emo-
cional, pilar que recebeu mais 
atenção desde 2020, promo-

ve iniciativas como webinars 
mensais sobre “Como cuidar 
da mente em tempos de iso-
lamento social”, que oferecem 
debates sobre como lidar com 
a pressão psicológica em 
meio à nova rotina, e a recém-
lançada Terapia Online. 

As lideranças da empresa 
usam de empatia ao acom-
panhar suas equipes cada 
vez mais de perto, tanto na 
totalidade quanto individu-
almente. Desde o início do 
iso lamento há conversas 
frequentes entre a diretoria, 
encontros virtuais semanais 
com as lideranças de negó-
cios e comunicados para todo 
o time - tudo para que os co-
laboradores se sintam mais 
próximos uns dos outros, se 
sintam à vontade para intera-
gir, além de mais confiantes, 
informados e engajados. 

Em abril, o eNPS da VR 
Benefícios foi 80, que é 18% 
maior que a média das em-
presas que aplicam a mesma 
pesquisa. Já no índice geral de 
engajamento, a nota média foi 
de 7,3 para 8,3 desde o início 
da pesquisa. Os resultados 
refletem também na queda do 
turnover dos colaboradores. 
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Pesquisa do Cogecom/Andifes divulga resultados 
das ações desenvolvidas por Universidades 

Públicas em 2020

Mesmo com a suspen-
são de aulas presen-
ciais como medida 

de prevenção à covid-19 e os 
constantes cortes orçamentários, 
as universidades públicas brasi-
leiras beneficiaram 85,5 milhões 
pessoas com ações de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão 
universitária, conforme levanta-
mento do Colégio de Gestores de 
Comunicação das Universidades 
Federais (Cogecom), da Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes). O estudo, 
desenvolvido entre os meses 
de fevereiro e abril deste ano, 
envolveu 48 instituições e integra 
a campanha “Conhecimento e 
Cidadania” da Andifes.

A pesquisa apontou também 
que mais de 50 mil estudantes 
concluíram a graduação nas uni-
versidades federais em 2020. 
Outros dados do levantamento 
revelaram que a rede federal de 
hospitais universitários, formada 
por 50 hospitais vinculados a 35 
universidades, passou a disponibi-
lizar, desde o início da pandemia, 
mais de dois mil leitos para pacien-
tes com covid-19, sendo cerca de 
1.300 leitos de enfermaria e em 
torno de 700 leitos de UTI.

Das ações de extensão, dos 
29.451 projetos desenvolvidos em 
2020, mais de 2 mil se voltaram 
à temática da Covid-19. Como 
enfrentamento à doença, foram 
produzidos, também, mais de 681 
mil litros de álcool líquido e gel, 651 
mil máscaras e 515 mil face shields. 
Os testes aplicados pelas universi-
dades chegaram a 661.839.

Para o reitor da UNIFAL-MG, 
Prof. Sandro Amadeu Cerveira, 
o levantamento do Cogecom 
destacou o papel estratégico 
das universidades públicas para 
o país, ressaltando os três pila-
res do ensino superior: ensino, 
pesquisa e extensão. Segundo 

ele, as universidades contri-
buem para formação superior 
da população de uma forma 
geral, em especial dos cientistas, 
profissionais tão importantes e 
necessários no atual contexto.

No caso da extensão, o reitor da 
UNIFAL-MG ressaltou, além da pro-
dução de insumos e equipamentos 
para o enfrentamento da covid-19, 
a contribuição dos projetos na di-
vulgação de informações corretas 
sobre a pandemia para sociedade, 
combatendo a desinformação pro-
movida pelas fake news. 

No campo da pesquisa e pós-
graduação, o levantamento 
do Cogecom apontou o de-
senvolvimento de mais de 73 
mil pesquisas em várias áreas 
do conhecimento. Desse total, 
2.015 têm relação direta com 
a covid-19 e implicações da 
doença. “Quanto às pesquisas 
científicas básicas ou aplicadas, 
por fim, nós podemos evidenciar 
como as universidades públicas 
são não apenas um patrimônio, 
no sentido de algo estático, mas 
são absolutamente dinâmicas. 
Sem elas, não há possibilidade 
de o país enfrentar a pandemia 
de covid-19 ou os demais de-
safios estratégicos”, finalizou o 
professor Sandro Cerveira.

Segundo o presidente da Andi-
fes, reitor Edward Madureira, da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG), o estudo do Cogecom de-
monstrou que, enquanto o mundo 
precisou parar, as universidades 
federais não só continuaram, mas 
redobraram esforços e se apre-
sentaram como aliadas dos brasi-
leiros contra o coronavírus. “E não 
poderia ser diferente. Recebemos 
esses números com alegria, mas 
não com surpresa, porque nunca 
esperamos nada diferente das nos-
sas instituições. Mesmo diante da 
maior crise sanitária da história, as 
universidades federais honraram o 
compromisso com a Ciência e com 

os brasileiros”, celebrou.
O estudo completo pode ser 

acessado em: Conhecimento e 
Cidadania: Ações de Enfrenta-
mento da Covid-19 realizadas 
pelas IFES (2020).

UNIFAL-MG em 2020
No ano em que a pandemia de 

coronavírus transformou realida-
des, a Instituição se reinventou 
para que pudesse continuar em 
funcionamento. Na Universidade, 
mais de 800 discentes se gradu-
aram em cerimônias virtuais, por 
webconferência, muitos deles para 
atuar na linha de frente no enfren-
tamento à Covid-19, nas redes de 
atenção à saúde da região.

No âmbito de pesquisas científicas, 
cerca de 20 estudos sobre a Covid-19 
foram iniciados no período. Deste nú-
mero, sete foram contemplados pela 
chamada institucional que destinou 
R$ 700 mil para desenvolvimento, 
envolvendo tratamento para infecções 
causadas pelo vírus Sars-CoV-2, des-
coberta de novos fármacos e monito-
ramento de casos de Covid-19.

Outros estudos envolveram aná-
lises dos impactos da pandemia na 
qualidade do sono; produções de 
plataformas com gráficos e mapas 
de monitoramento de casos de 
Covid-19 na região; análises da 
variabilidade genética do novo 
coronavírus; desenvolvimento de 
equipamentos de proteção, como 
protetores faciais para profissionais 
de saúde e cabines de ventilação 
não invasiva para hospitais da 
região; e boletins semanais com 
estudos sobre casos de Covid-19.

As ações e projetos de exten-
são somaram mais de 200 ao 
longo de 2020, sendo inúmeras 
iniciativas voltadas para o contex-
to da pandemia. Somente ações 
de enfrentamento resultaram no 
atendimento a cerca de 4.000 
pessoas da comunidade externa, 
por meio de produção e doação 
de máscaras, álcool gel, cestas 

Conforme o estudo, mais 85 milhões de pessoas foram beneficiadas

básicas, materiais de orientação 
sobre cuidados, entre outros.

Para mais informações, acesse: 

UNIFAL-MG  completa 107 anos 
de fundação institucional e se 
reinventa para continuar protagoni-

zando papel fundamental na maior 
crise sanitária e humanitária da 
história que já dura um ano.

Centros Universitários Facens e 
Newton Paiva oferecem novo curso 
de curta duração sobre propósito 

e significado da Vida 
Engenharia da Vida é online e tem método de ensino e 

objetivo pioneiros 
A partir de julho, os Centros 

Universitários Facens e Newton 
Paiva oferecem um novo curso, 
o Engenharia da Vida, que visa 
auxiliar pessoas a encontrarem 
prazer e significados no caminho 
de vida escolhido ou que está em 
definição. As aulas acontecem 
virtualmente e os interessados 
podem se inscrever no site https://
www.engenhariadavida.com.br/. 

O curso é ministrado por Celso 
Grecco, que trabalha há mais de 
20 anos exclusivamente com temas 
como Desenvolvimento Social e Pro-
pósito, já tendo ajudado centenas de 
organizações sociais e empresas a 
desenvolverem programas e projetos 
que transformaram vidas. Atuou em 
países como Inglaterra, Portugal, 
África do Sul, Estados Unidos e Ja-
maica. Em 2008 recebeu o prêmio 
Vision Awards em Berlim entregue 
pelo Prêmio Nobel da Paz, Professor 
Muhammad Yunus, e em dezembro 
do mesmo ano foi homenageado na 
sede da ONU em Nova York. 

“A Facens busca sempre oferecer 
o que há de mais inovador e enrique-
cedor para a sociedade. Entendemos 
que o curso de Engenharia da Vida 
pode ser transformador e auxiliar 
a todos que buscam o caminho a 
seguir ou um sentido naquele que 
escolheram. A vida é complexa e 
muda a todo instante, o objetivo deste 
curso é contribuir para a reflexão 
da jornada de cada indivíduo rumo 
ao encontro de si e do seu destino, 
do seu propósito e do legado que 
deixará para as próximas gerações”, 
explica Paulo Roberto de Carvalho, 
reitor do Centro Universitário. 

Camila Romeiro, reitora da Newton 
Paiva, destaca que o curso de Enge-
nharia da Vida não oferta conheci-
mento técnico, mas disponibiliza um 
método com afeto para apoiar o de-
senvolvimento do ser humano a partir 
de seus talentos e de suas qualida-
des, como uma jornada na direção do 
propósito do indivíduo. “Acreditamos 
na educação continuada, que passa 
pelo aprendizado e aperfeiçoamento 

constante ao longo da vida. E o cur-
so Engenharia da Vida auxilia neste 
processo, já que foi concebido para 
propiciar o autodesenvolvimento dos 
participantes”, completa a reitora. 

O novo curso tem carga horária 
de 60h e é dividido em 8 módulos 
- Introdução, Autoconhecimento, 
Imaginação, O Valor das Coisas, 
Recursos, Complexidades, Espi-
ritualidade e Legado em formato 
de minissérie e ebooks. O partici-
pante tem flexibilidade para fazer 
os módulos na ordem que preferir 
e de acordo com sua disponibili-
dade. Até dia 17/07, há um valor 
promocional de R$197,00. Após 
esta data o valor do curso passa 
a ser de R$397,00. 

Sobre a Facens 
O Centro Universitário Facens 

é considerado uma das melhores 
instituições de ensino superior no 
Brasil, com nota máxima (5) do MEC. 
A instituição possui 45 anos de histó-
ria, com foco na formação cidadã e 
empreendedora de seus alunos, e na 
busca constante por inovação social 
e tecnológica. Oferece 14 cursos de 
graduação e 29 de pós-graduação, 
abrangendo áreas como engenharia, 
tecnologia, arquitetura e urbanismo, 
liderança e marketing digital. As ins-
talações da Facens, que estão em 
um espaço verde com mais de 100 
mil m², contam com mais de 50 labo-
ratórios especializados e mais de 10 
centros de inovação. O Centro Uni-
versitário possui inúmeras parcerias 
com empresas, centros de pesquisa 
e instituições de ensino no Brasil e no 
exterior https://www.facens.br/ 

Sobre a Newton 
Com 48 anos de história, três mo-

dernos complexos em Belo Horizonte 
(MG) e mais de 80% do corpo docen-
te formado por mestres e doutores, 
a Newton está entre as principais 
instituições de ensino superior de 
Minas Gerais. A Newton oferece 
cursos de graduação, pós-graduação 
e a distância nas áreas de ciências 

exatas, tecnologia, saúde, comunica-
ção, ciências sociais e direito, além 
de programas de iniciação científica 
e de extensão e cursos livres online 
e presenciais. Consagrada pela alta 
qualidade acadêmica e excelente 
infraestrutura, conta com avançados 
laboratórios, núcleos de prática em 
diversas áreas do conhecimento e 
centros de inovação como o Fab Lab 
Newton, CNE - Centro Newton de 
Empreendedorismo, CEJU - Centro 
de Exercício Jurídico, NPCont - 
Núcleo de Práticas Contábeis e o 
Smart Campus - primeiro campus 
inteligente do estado. Os estudantes 
dos cursos de saúde, por exemplo, 
contam com as clínicas-escolas 
de Odontologia, Psicologia, Fisio-
terapia, Enfermagem, Farmácia, 
Estética e a Clínica de Veterinária. 
Nesses espaços, orientados pelos 
professores, os estudantes aplicam 
na prática o conhecimento adquirido 
em sala de aula e prestam serviços 
para a população, e os alunos de 
Arquitetura e Urbanismo contam 
com o escritório-modelo, Studio N. 
Além da reconhecida qualidade de 
ensino e de privilegiar a prática, a 
Newton investe permanentemente 
no relacionamento com o mercado, 
firmando importantes parcerias para 
proporcionar a seus alunos as me-
lhores perspectivas e oportunidades 
profissionais, incluindo convênios e 
acordos com instituições educacio-
nais internacionais. 

Como parte de seu compromisso 
de promover a reflexão e incenti-
var uma mudança de atitude com 
relação ao desenvolvimento sus-
tentável, à consciência ambiental e 
ao consumo consciente, a Newton 
apoia e promove os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), uma agenda firmada em 
2015 por 193 países junto à ONU, 
para acabar com a pobreza, lutar 
contra as desigualdades e a injustiça 
e combater as mudanças climáticas 
até 2030. 
V e j a  m a i s  e m  h t t p s :
/ / w w w . n e w t o n p a i v a . b r

Dia dos Namorados: 5 dicas de 
como preparar seu E-Commerce 

para essa data 
A ntes da pandemia de 

Covid-19, a celebra-
ção dos namorados, 

no dia 12 de junho, costumava 
encher as lojas, lotar restau-
rantes e atrair os casais para 
viagens românticas em cidades 
turísticas. A data é uma das 
mais movimentadas para o co-
mércio brasileiro, ao lado do Dia 
das Mães e do Natal.

Em 2020, as medidas de iso-
lamento social mudaram a forma 
de celebrar. Mas, apesar das 
limitações, a intenção de compra 
dos casais não diminuiu. De acor-
do com a 43ª edição do relatório 
Webshoppers, da Ebit|Nielsen, o 
Dia dos Namorados no último ano 
expressou o maior crescimento 
dentre as datas sazonais, com 91% 
de crescimento em faturamento.

O faturamento do comércio 
entre os dias 28 de maio e 11 de ju-
nho de 2020 - data que compreen-
de o maior fluxo de vendas para o 
Dia dos Namorados - foi de R$4,1 
bilhões, com uma venda diária de 
R$278 milhões. Além disso, houve 
um aumento de 63% nos pedidos, 
se comparado a 2019.

Para que este ano a data 
também seja motivo de come-
moração entre os varejistas, 
Ralf Germer, CEO da PagBrasil, 
fintech brasileira líder no proces-
samento de pagamentos para 

e-commerce ao redor do mundo, 
lista algumas dicas:

Amplie suas opções de mé-
todos de pagamento: ofere-
cer opções de pagamento que 
atendem diferentes perfis de 
consumidores é importante para 
aumentar as conversões de ven-
das. Apesar do cartão de crédito 
liderar a preferência dos con-
sumidores na hora de comprar 
online, formatos de pagamento 
alternativos ainda representam 
uma grande porcentagem das 
transações no e-commerce.

Mantenha-se organizado: a 
organização é fundamental para 
o sucesso de qualquer negócio. 
E, em grandes datas comerciais, 
como o Dia dos Namorados, é de 
costume a demanda de pedidos 
aumentar. Por isso, a organização 
precisa ser redobrada. Sempre 
tenha sob controle seu estoque 
de produtos, número de pedidos, 
prazos etc., para que tudo ocorra 
bem e os clientes fiquem satisfei-
tos após a compra.

Utilize um link de pagamento 
para recuperar carrinhos aban-
donados: o link de pagamento 
direciona o seu cliente até uma 
página segura para a realização 
do pagamento. Esse artifício 
permite que sua loja crie outra 
oportunidade de conversão e 
recupere clientes que abando-

naram o carrinho de compras. 
Ao invés de somente enviar um 
e-mail convidando o cliente a 
retornar à loja e concluir a com-
pra, você pode enviar o link com 
a cobrança e, assim, intensificar 
suas ações de remarketing.

Aposte em métodos de paga-
mento com confirmação acelera-
da: em datas comemorativas, o 
prazo de entrega é muito impor-
tante. Os métodos de pagamento 
têm um papel significativo no pra-
zo de entrega. Quanto mais rápida 
for a confirmação do pagamento 
e consolidação da compra, mais 
rápido sua loja pode encaminhar 
o pedido do cliente para entrega. 
Por isso, invista em meios de pa-
gamento com confirmação rápida, 
como o cartão de crédito, Pix, 
Boleto Flash® e PEC Flash®.

Certifique-se de que seu site 
está estável: no Dia dos Namo-
rados, o volume de acesso em 
lojas virtuais tende a aumentar. 
Por isso, certifique-se antecipada-
mente que o site do seu negócio 
está funcionando bem, sem erros 
ou perdendo a estabilidade com 
frequência. Confira se os meios 
de pagamento estão funcionan-
do corretamente, se os produtos 
estão com preço e descrição 
certas, entre outros detalhes que 
são importantes para realizar as 
vendas sem problemas.
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