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Vagas

Postos devem iniciar a venda 
da nova gasolina nesta semana 

Semana inicia com 1.300 oportunidades 
de emprego para candidatos em MS
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O setor de construção civil 
comemora a nona redução da 
Taxa Selic, alcançando os 2% 
ao ano, e espera que em MS os 
negócios tenham aumento de 
4% no ano. Com a concorrência 
acirrada entre os bancos, espe-
cialistas destacam que o mo-
mento para comprar umimóvel 
“é agora”. Tudo isso possibilitou 
que o setor, mesmo com a para-
lisação no início da pandemia, 
conseguisse se reposicionar e 
registrar bons resultados, tanto 
na venda imobiliária quanto nas 
contratações de mão de obra.

Segundo Adão Castilho, 
presidente da Acomasul (As-
sociação dos Construtores de 
Mato Grosso do Sul), o mo-
mento é agora, para aqueles que 
querem comprar a casa própria, 
mesmo assim ainda é preciso 
a criação de uma medida que 
possibilite a inclusão de imóveis 
construídos em ruas sem pavi-
mentação asfáltica, já que isso 
contribuiria ainda mais, para o 
desenvolvimento do setor.

“A nova queda na Selic veio 
para possibilitar condições 
ainda melhores para aqueles 
que buscam um imóvel para 
comprar. Mesmo assim, es-
tamos trabalhando junto com 
a federação para encaminhar 
uma documentação com o pe-
dido para alterar a portaria 
160 de 2016, que impedia essas 
construções em ruas sem as-
falto. Isso possibilitaria um 
aumento ainda mais significa-
tivo principalmente naqueles 
bairros que estão estruturados, 
no Casa verde e Amarela essa 
condição permanece”, contou. 
Vale lembrar que, em 2016, 
houve uma prorrogação por 
dois anos para a inclusão dos 
financiamentos em casas loca-
lizadas em ruas não asfaltadas. 

Comodidade, valorização 

MP

Após indagações sobre a 
nova gasolina, com o novo pa-
drão estabelecido pela ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustí-
veis), o Sinpetro-MS (Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Combustíveis, Lubrificantes e 
Lojas de Conveniência de Mato 
Grosso do Sul) informou que,  
sem alteração nos preços, o 
produto deve começar a ser 
vendido nesta semana na Ca-
pital. Além disso, após a soli-
citação da Procon-MS (Supe-
rintendência para Orientação 
e Defesa do Consumidor), os 
postos onde o produto já esteja 
sendo comercializado deverão 
sinalizar a venda da nova ga-
solina. 

Segundo Edson Lazaroto, 
diretor do Sinpetro-MS (Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Combustíveis), trabalhadores 
de postos de abastecimento 
estão passando por um trei-
namento, para que recebam 
as informações técnicas sobre 
a nova gasolina. Além disso, 
destacou que com as últimas 
reduções anunciadas pela Pe-
trobras, o litro da gasolina 
deverá permanecer nos pata-
mares atuais. No dia 3 de se-
tembro a Petrobras reduziu em 
3%  a gasolina e, no dia 8 deste 
mês, anunciou outra queda de 
5% nas refinarias. 

“Recebemos um ofício 
orientativo, sugerindo que o 
posto que já está vendendo a 
nova gasolina coloque essa 
informação para o consumidor. 
O Sinpetro já havia sugerido 
essa medida aos postos e nesta 
semana muitos deverão estar 

divulgando. Além da divul-
gação, o sindicato está for-
necendo treinamento a todos 
os associados nessa semana. 
Sobre o preço, ele não irá 
subir, somente aumentará se 
houver mudança no mercado 
internacional ( preço do barril 
de petróleo e queda do dólar)”, 
explicou. Vale lembrar que, 
mesmo a Petrobras tendo 
anunciado a nova formulação 
e a autorização para a venda 
no dia 3 de agosto, a agência 
fixou um prazo adicional de 60 
dias para as distribuidoras e de 
90 dias para os revendedores 
se adequarem. A data-limite 
nos postos vai até o dia 3 de 
novembro e nas distribuidoras 
até 3 de outubro. 

Segundo a Procon-MS, a no-
tificação foi expedida na última 
sexta-feira (10), e na ocasião 
foi solicitado ao Sinpetro a 
orientação aos postos de di-
vulgar de forma prévia e osten-
siva informações que mostrem 
se o estabelecimento já está 
comercializando a gasolina 
nos moldes das especificações 
determinadas pela resolução 
da ANP. Além disso, a notifi-
cação questiona se o índice de 
octanagem da gasolina, tanto 
comum com a premium comer-
cializada, obedece ao mínimo 
estabelecido pela ANP de modo 
a propiciar diminuição do con-
sumo pelo veículo automotor. 

A superintendência destaca 
ainda que é direito do consu-
midor exigir que o estabeleci-
mento comercial faça o teste 
de qualidade do combustível 
comercializado se utilizando 
dos chamados “teste de pro-
veta” ou “teste de pressão e 
de vazão”.

Setor ampliou 
contratação de mão de 
obra mesmo em meio à 
pandemia

dos bairros e área de lazer,  
estes são alguns dos principais 
pontos levados em conta na 
hora de adquirir uma casa pró-
pria, foi o que informou João 
Araújo Filho, presidente do 
Sindimóveis-MS (Sindicato dos 
Corretores de Imóveis de MS).  
Ele completou, ainda, que com 
todas os atrativos que os bancos 
estão oferecendo, e até mesmo 
com a nova queda da taxa Selic 
e o crédito imobiliário do banco 
Itaú a 5,39% ao ano, isso tem es-
timulado a compra de imóveis, 
tanto por aqueles que querem 
sair do aluguel quanto para os 
que querem investir. 

“A taxa selic a 2% movimenta 
muito a  economia do país. 
As taxas de juros mudaram e 
as linhas de crédito junto aos 
bancos estão cada vez mais 
acessíveis. Além disso, o banco 
Itaú lançou o crédito imobiliário 
corrigido pela poupança com 
taxa fixa de 3,99% mais o juro 
remuneratório da poupança, 
chegando a um índice atual 
de 5,39% ao ano. Para nós, 
isso representa na abertura de 
crédito e faz com que a procura 
pela compra de imóveis melhore 
ainda mais”, destacou. 

Questionado sobre o possível 
receio por parte daqueles que 
estão pensando em financiar 
um imóvel, pela possibilidade 
de um aumento posterior e 
uma retomada das taxas an-

teriormente aplicadas, Marcos 
Augusto Netto (Magoo), presi-
dente do Secovi-MS (Sindicato 
da Habitação de MS), explica 
que, nesses casos, o cliente pode 
optar pela compra com parcelas 
em valores fixos, ou até mesmo, 
pela transferência ou portabili-
dade do financiamento.

“Hoje temos condições nunca 
antes vistas, com as parcelas 
fixas na hora da simulação 
o comprador já sabe o valor 
da parcela inicial e o valor 
que vai pagar a última parcela 
daqui 15 anos e ainda, caso ela 
compre agora e daqui alguns 
meses encontre uma taxa me-
lhor, ele pode migrar. O Banco 
Central está estimulando a con-
corrência entre bancos e isso 
só favorece os consumidores”, 
afirmou. 

Materiais mais caros 
Segundo Castilho, nos úl-

timos meses, com a crescente 
demanda por itens de cons-
trução civil, o mercado reagiu 
aumentando o custo dos pro-
dutos, principalmente daqueles 
produzidos com cerâmica. Essa 
ação prejudicou na contratação 
de mais mão de obra, já que, 
sem os materiais, os profissio-
nais não conseguem trabalhar. 
As altas chegam a 50% em 
alguns produtos. 

Cabe destacar que, mesmo 
durante a crise provocada 

pela pandemia do novo coro-
navírus,  o setor mobiliário da 
Capital conseguiu um reajuste 
salarial de 3,92%, que deverá 
ser pago para cerca de dois 
mil trabalhadores do setor 
em Campo Grande. O acordo 
foi fechado entre patrões e 
o Sintracom (Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção 
Civil e no Mobiliário de Campo 
Grande). O índice é superior 
à inflação acumulada, que 
fechou em 2,05% pelo INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor).

José Abelha, presidente do 
Sintracom (Sindicato dos Tra-
balhadores na Construção Civil 
de Campo Grande), e também 
presidente da Fetricom-MS 
(Federação dos Trabalhadores 
na Construção Civil de Mato 
Grosso do Sul), contou que o re-
ajuste foi recebido como muita 
alegria, já que ele chega em um 
momento fundamental para os 
trabalhadores que estão viven-
ciando a pandemia. 

“Mesmo com a pandemia, 
conseguimos o reajuste  para 
o trabalhador, isso é algo a 
se comemorar, já que muitas 
categorias nem se quer conse-
guiram um reajuste. O nosso 
setor trabalhou normalmente, 
após uma semana de parali-
sação e é considerada como 
atividade essencial, só temos 
o que comemorar”, finalizou.

Gasolina que está 
em alta deverá ter 
mais majoração 
com a novidade

Fundação do Trabalho 
oferece inúmeras 
possibilidades de vagas 
a trabalhadores

Momento é de oportunidades 
para aqueles que buscam por 
uma vaga no mercado de tra-
balho, já que a semana começou 
com 1.300 chances de emprego 
no Estado, sendo 1.054 dispo-
nibilziadas pela Funtrab (Fun-
dação do Trabalho) e outras, 246 
pela Funsat (Fundação Social do 
Trabalho de Campo Grande). Do 
total oferecido, pelo menos 600 
são para a Capital. Além disso, 
mais de 45 cargos são exclusivos 
para pessoas com deficiência. 

De acordo com a Funtrab, 
além de Campo Grande com 
355 vagas disponíveis, o des-
taque entre as localidades que 
lideram a oferta de cargos fica 
por conta dos seguintes muní-
cipios: Dourados (180), Itaquiraí 
(85), Sidrolândia (59), São Ga-
briel do Oeste (56), Bataguassu 
(49), Ponta Porã (42), Corumbá 
(33), Guia Lopes da Laguna 
(29), Nova Andradina (28), Três 
Lagoas (24), Rio Verde de MT 
(17), Coxim (10) e Jardim (12).

Para a Capital, entre as fun-
ções oferecidas estão: vendedor 
de serviços (30), repositor de 
mercadorias (8), servente de 
obras (7), costureira de má-
quinas industriais (6),  soldador 
(5), pedreiro (4), mesmo número 
para azulejista. Ainda existem 
oportunidades para auxiliar de 
linha de produção (3), carpin-

teiro de obras (2) e em ou-
tras funções como: cozinheiro 
geral, contador, fonoaudiólogo 
geral, conferente comercial, 
lavador de roupas a máquina e 
mecânico de automóvel, entre 
outras. 

A lista completa com todas 
as vagas e suas localidades 
pode ser consultada no site 
https://www.funtrab.ms.gov.br/. 
Interessados em se candidatar 
a alguma dessas vagas podem 
se dirigir até a unidade, locali-
zada na Rua 13 de Maio, 2.773 
– Centro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone (67) 3320-1400.

Na Funsat, das 246 chances 
de emprego ofertadas, o des-
taque fica por conta das se-
guintes funções: operador de 
telemarketing receptivo(50), 
operador de telemarketing 
receptivo – aprendiz (30), ser-

vente de obras (16), operador 
de vendas – lojas (15), mesma 
quantidade para o cargo de 
operador de caixa. Além disso, 
há vagas para pedreiro (6), 
vendedor interno (4), servente 
de pedreiro (3), zelador (2), 
soldador e sushiman, ambas 
com uma vaga. 

Para pessoas com defici-
ência os cargos são: repositor 
– em supermercados (28), re-
positor de mercadorias (10), 
empacotador (3), ajudante de 
carga e descarga de mercado-
rias (2), auxiliar de almoxa-
rifado e zelador, ambas com 
uma vaga. 

A lista na íntegra pode ser 
acessada no site http://www.
campogrande.ms.gov.br/. A 
Funsat está localizada na Rua 
14 de Julho, 992 – Vila Glória e 
telefones para contato são (67) 
4042-0585//3314-3089. (MP)

Nilson Figueiredo

Juros menores devem elevar em 
4% vendas no mercado imobiliário
Com taxas menores especialistas 
dizem que é hora de adquirir casa


